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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ,
αφετέρου
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,
Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ,
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,
Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
εξής «τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
και
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, αφενός, και
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΛΕΣΟΘΟ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΑΜΙΜΠΙΑΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ και
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗΣ

εφεξής τα «κράτη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής»,
αφετέρου («τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ»),
EKTIMΩΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να ενισχύσουν περαιτέρω τους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς τους

και να δημιουργήσουν στενές και μόνιμες σχέσεις βασισμένες στην εταιρική σχέση και τη συνεργασία·
ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι η παρούσα συμφωνία θα εμβαθύνει και θα ενθαρρύνει περαιτέρω τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις

μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών·
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης, να προσελκύσουν επενδύσεις και να βελτιώσουν το βιοτικό

επίπεδο στην επικράτεια των συμβαλλόμενων μερών ενώ παράλληλα θα προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της αναπτυξιακής οικονομικής συνεργασίας για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις προσπάθειες των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για να εξασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των

λαών τους στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της πέριφερειακής ολοκλήρωσης στην περιοχή της Κοινότητας Ανάπτυξης της
Μεσημβρινής Αφρικής («περιοχή ΚΑΜΑ»)·
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών να στηρίξουν την περιφερειακή συνεργασία και την οικονομική

ολοκλήρωση καθώς και να ενθαρρύνουν την απελευθέρωση του εμπορίου στην ΚΑΜΑ·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ειδικές ανάγκες και συμφέροντα των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα

διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και τα διαφορετικά προβλήματα γεωγραφικού και κοινωνικοοικονομικού
χαρακτήρα·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ειδικές συνθήκες για τη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Ναμίμπια και τη Σουαζιλάνδη («κράτη ΜΛΝΣ») στην

παρούσα συμφωνία και την ανάγκη να συνεκτιμώνται οι επιπτώσεις για τις χώρες αυτές από την απελευθέρωση του εμπορίου
βάσει της συμφωνίας εμπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στις 11 Οκτωβρίου 1999 («ΣΕΑΣ»)·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών («ΛΑΧ») των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ

μέσω της χρησιμοποίησης ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης και ασυμμετρίας·
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ειδικές συνθήκες του Λεσόθο ως της μόνης ΛΑΧ της SACU και ότι οι επιπτώσεις της μείωσης των

δασμολογικών εσόδων ως αποτέλεσμα της ΣΕΑΣ και της παρούσας συμφωνίας απαιτεί προτεραιότητα στη βοήθεια για το
εμπόριο·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ειδικές συνθήκες για τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ που προκύπτουν από μακροχρόνια ένοπλη σύγκρουση, η

οποία απαιτεί ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση και ασυμμετρία·
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τη συμμετοχή τους στον

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου («ΠΟΕ»), και επανεπιβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητα του πολυμερούς εμπορικού συστήματος·
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν τα συμβαλλόμενα μέρη στις αρχές και τους κανόνες που διέπουν το πολυμερές

εμπορικό σύστημα, καθώς και στην ανάγκη της διαφανούς και χωρίς διακρίσεις εφαρμογής τους·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και

του Ειρηνικού («ΑΚΕ»), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας («ΕΚ») και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπεγράφη στο
Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε το 2005 («Συμφωνία Κοτονού»),
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών και τη στήριξη που παρέχουν για την οικονομική ανάπτυξη στα

κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας («ΑΣΧ»)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη ΣΕΑΣ·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών να εξασφαλίσουν ότι οι αμοιβαίες ρυθμίσεις τους υποστηρίζουν τη

διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης βάσει της συνθήκης για την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής
που υπογράφηκε στις 17 Αυγούστου 1992, όπως τροποποιήθηκε («συνθήκη ΣΟΕΣ»)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ιδιαίτερη περίπτωση της Τελωνειακής Ένωσης της Νότιας Αφρικής («SACU») η οποία ιδρύθηκε με βάση

τη συμφωνία για την Τελωνειακή Ένωση της Νότιας Αφρικής του 2002, μεταξύ των κυβερνήσεων της Δημοκρατίας της
Μποτσουάνας, του Βασιλείου του Λεσόθο, της Δημοκρατίας της Ναμίμπιας, της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής και του
Βασιλείου της Σουαζιλάνδης και η οποία υπογράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2002 («συμφωνία SACU»)·
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη στήριξη και την ενθάρρυνση των συμβαλλόμενων μερών στη διαδικασία απελευθέρωσης του εμπορίου·
ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της γεωργίας και της βιώσιμηςυ ανάπτυξης για τη μείωση της φτώχειας στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ·

ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ την παρούσα συμφωνία:

ΜΕΡΟΣ I
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Στόχοι
Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι:
α) η συμβολή στη μείωση και την εξάλειψη της φτώχειας μέσω της θέσπισης μιας εμπορικής εταιρικής σχέσης σύμφωνης με
τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, τους ΑΣΧ και τη συμφωνία του Κοτονού·
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β) η προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, της οικονομικής συνεργασίας και της χρηστής διακυβέρνησης, δημιουρ
γώντας και εφαρμόζοντας έτσι ένα αποτελεσματικό, προβλέψιμο και διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ·
γ) η προαγωγή της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στην παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τις
πολιτικές επιλογές και τις αναπτυξιακές προτεραιότητές τους·
δ) η βελτίωση της ικανότητας των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ όσον αφορά την πολιτική για το εμπόριο και τα ζητήματα που
συνδέονται με το εμπόριο·
ε) η υποστήριξη των συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών, καθώς και η ενίσχυση της
ικανότητας παροχής, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ· και
στ) η ενίσχυση των υφιστάμενων σχέσεων των συμβαλλόμενων μερών με βάση την αλληλεγγύη και το αμοιβαίο συμφέρον. Για
τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ, η παρούσα συμφωνία ενισχύει εμπορικές και οικονομικές σχέσεις,
παγιώνει την εφαρμογή του πρωτοκόλλου για το εμπόριο στα κράτη της περιοχής της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της
Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ) που υπογράφηκε στις 24 Αυγούστου 1996 («Πρωτόκολλο ΚΑΜΑ για το εμπόριο») και της
συμφωνίας SACU, ενώ υποστηρίζει μια νέα εμπορική δυναμική μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών μέσω της προοδευτικής,
ασύμμετρης απελευθέρωσης του εμπορίου μεταξύ τους και ενισχύει, διευρύνει και εμβαθύνει τη συνεργασία σε όλους τους
τομείς τους σχετικούς με το εμπόριο.

Άρθρο 2
Αρχές
1.
Η παρούσα συμφωνία βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καθώς και στα ουσιώδη και θεμελιώδη στοιχεία, όπως
παρατίθενται στα άρθρα 2 και 9, αντίστοιχα, της συμφωνίας του Κοτονού. Η παρούσα συμφωνία αξιοποιεί τα επιτεύγματα της
συμφωνίας του Κοτονού, της ΣΕΑΣ και των προηγούμενων συμφωνιών ΑΚΕ-ΕΚ στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας και
ολοκλήρωσης, καθώς και στον τομέα της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας.
2.
Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται κατά συμπληρωματικό και αλληλοενισχυόμενο τρόπο σε σχέση με τη συμφωνία του
Κοτονού και τη ΣΕΑΣ, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 110 και 111.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας κατά τρόπον ώστε να
είναι σύμφωνη με τις αναπτυξιακές πολιτικές και τα προγράμματα περιφερειακής ολοκλήρωσης στα οποία συμμετέχουν ή
ενδέχεται να συμμετάσχουν τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.
4.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν με σκοπό την εκπλήρωση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεών
τους και να διευκολύνουν την ικανότητα των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να εφαρμόσουν την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 3
Περιφερειακή ολοκλήρωση
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής
σχέσης τους, καθώς και ισχυρό μέσο για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεπιβεβαιώνουν τη σημασία της περιφερειακής και της υποπεριφερειακής ολοκλήρωσης μεταξύ
των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για να επιτύχουν μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες, ενισχυμένη πολιτική σταθερότητα και να
ενισχύσουν την αποτελεσματική ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη στηρίζουν ιδίως τις διαδικασίες ολοκλήρωσης βάσει της συνθήκης ΣΟΕΣ, της συμφωνίας SACU,
και της Ιδρυτικής Πράξης της Αφρικανικής Ένωσης που εγκρίθηκε στις 11 Ιουλίου 2000, καθώς και των αναπτυξιακών
πολιτικών και των πολιτικών στόχων που συνδέονται με αυτές τις διαδικασίες. Στόχος των συμβαλλόμενων μερών είναι η
εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας βάσει αμοιβαίας υποστήριξης με τα όργανα αυτά, συνεκτιμώντας τα αντίστοιχα επίπεδα
ανάπτυξης, τις ανάγκες, τα γεωγραφικά δεδομένα και τις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης.
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Άρθρο 4
Παρακολούθηση
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να παρακολουθούν συνεχώς τη λειτουργία και τον αντίκτυπο της παρούσας
συμφωνίας μέσω των αντίστοιχων συμμετοχικών διαδικασιών και θεσμών τους, καθώς και εκείνων που θα συσταθούν δυνάμει
της παρούσας συμφωνίας, ώστε να εξασφαλίζουν ότι υλοποιούνται οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας, ότι η παρούσα
συμφωνία εφαρμόζεται κατάλληλα και ότι μεγιστοποιούνται τα οφέλη τα οποία απορρέουν για τους λαούς τους, ιδίως δε για
τις πιο ευάλωτες ομάδες.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να προβαίνουν άμεσα σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους ως προς την εφαρμογή της
παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 5
Συνεργασία στους διεθνείς κύκλους
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιχειρούν να συνεργάζονται στο πλαίσιο όλων των διεθνών κύκλων όταν συζητούνται ζητήματα σχετικά
με την παρούσα συμφωνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη
Άρθρο 6
Πλαίσιο και στόχοι
1.
Τα μέρη επικαλούνται την Ατζέντα 21 του 1992 για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, τη διακήρυξη της ΔΟΕ του 1998
για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία, το σχέδιο εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ του 2002 για τη
βιώσιμη ανάπτυξη, την υπουργική διακήρυξη του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών του 2006 για
την επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, τη διακήρυξη της ΔΟΕ του 2008
σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη για μια έντιμη παγκοσμιοποίηση και τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών του 2012 για τη
βιώσιμη ανάπτυξη με τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε» («The Future We Want»).
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τις δεσμεύσεις τους να προωθήσουν την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου
κατά τρόπο που να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης στους τρεις πυλώνες στήριξής της
(οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία) προς όφελος της ευημερίας των σημερινών και των
μελλοντικών γενεών, και θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι ο στόχος αυτός ενσωματώνεται και
αντικατοπτρίζεται σε όλα τα επίπεδα των εμπορικών τους σχέσεων.
3.

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ III, με εξαίρεση το άρθρο 7.

Άρθρο 7
Βιώσιμη ανάπτυξη
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεπιβεβαιώνουν ότι ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να εφαρμοστεί και να
ενσωματωθεί σε κάθε επίπεδο της οικονομικής εταιρικής σχέσης τους, προς εκπλήρωση των κυρίαρχων δεσμεύσεων που
καθορίζονται στα άρθρα 1, 2 και 9 της συμφωνίας του Κοτονού και ιδίως της γενικής δέσμευσης για τη μείωση και,
μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας κατά τρόπο που να είναι σύμφωνος με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.
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2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο στόχος αυτός εφαρμόζεται στην περίπτωση της παρούσας συμφωνίας ως
δέσμευση ότι:
α) κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας λαμβάνεται πλήρως υπόψη με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο, πολιτιστικό,
οικονομικό, κοινωνικό, υγειονομικό και περιβαλλοντικό συμφέρον των αντίστοιχων πληθυσμών τους και των μελλοντικών
γενεών· και
β) οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων λαμβάνουν υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές της ιδιοκτησίας, της συμμετοχής και του διαλόγου.
3.
Κατά συνέπεια, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν μεταξύ τους για την επίτευξη μιας βιώσιμης
ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Άρθρο 8
Πολυμερείς περιβαλλοντικές και εργασιακές προδιαγραφές και συμφωνίες
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την αξία της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και των συμφωνιών ως
αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στα παγκόσμια ή περιφερειακά περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και την αξιοπρεπή
εργασία για όλους ως βασικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης για όλες τις χώρες και ως πρωταρχικό στόχο της διεθνούς
συνεργασίας.
2.
Λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού, και ειδικότερα τα άρθρα 49 και 50, τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πλαίσιο
του παρόντος άρθρου, επιβεβαιώνουν τα δικαιώματά τους και τη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον
αφορά τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες («ΠΠΣ») και τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας («ΔΟΕ») που
έχουν επικυρώσει αντίστοιχα.

Άρθρο 9
Δικαίωμα ρύθμισης και επίπεδα προστασίας
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε μέρους να καθορίζει τα δικά του επίπεδα προστασίας του
περιβάλλοντος και της εργασίας, καθώς και να θεσπίζει ή να τροποποιεί ανάλογα το συναφές δίκαιο και την πολιτική του, με
συνέπεια προς τις διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές και συμφωνίες στις οποίες αποτελούν τα συμβαλλόμενα μέρη.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία της προστασίας που παρέχει η εγχώρια εργατική και περιβαλλοντική
νομοθεσία.
3.
Αναγνωρίζοντας ότι είναι αθέμιτο να ενθαρρύνονται το εμπόριο ή οι επενδύσεις μέσω της αποδυνάμωσης ή της μείωσης
των εγχώριων επιπέδων της εργασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν παρεκκλίνει από την
περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσία του ούτε επιβάλλει συστηματικά την αποτελεσματική εφαρμογή της για τον σκοπό
αυτό.

Άρθρο 10
Εμπόριο και επενδύσεις που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη συμβολή του εμπορίου και των
επενδύσεων στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάστασή της.
2.
Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει, μέσω της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης, την πραγματοποίηση διαβου
λεύσεων με το άλλο μέρος όσον αφορά κάθε ζήτημα που ανακύπτει στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου.
3.
Στον διάλογο και τη συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με το παρόν κεφάλαιο, μέσω της επιτροπής εμπορίου
και ανάπτυξης, μπορούν να συμμετάσχουν άλλες αρμόδιες αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη.
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Άρθρο 11
Συνεργασία στον τομέα του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργασίας όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές των περιβαλλο
ντικών και εργατικών πολιτικών, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με τις δράσεις τους για την
προαγωγή της συνοχής και της αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ εμπορικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, ενώ
ενισχύουν τον διάλογο και τη συνεργασία για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο των
εμπορικών σχέσεων.
3.
Όσον αφορά τις παραγράφους 1 και 2, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συνεργάζονται, μεταξύ άλλων, στους
ακόλουθους τομείς:
α) στις εμπορικές πτυχές των εργασιακών ή περιβαλλοντικών πολιτικών στα διεθνή φόρα, όπως η Ατζέντα της Αξιοπρεπούς
Εργασίας της ΔΟΕ και οι ΠΠΣ·
β) στον αντίκτυπο της παρούσας συμφωνίας στη βιώσιμη ανάπτυξη·
γ) στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και λογοδοσία·
δ) στις εμπορικές πτυχές κοινού ενδιαφέροντος για την προώθηση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης της βιολογικής
ποικιλότητας·
ε) στις εμπορικές πτυχές της βιώσιμης διαχείρισης των δασών· και
στ) στις εμπορικές πτυχές της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πρακτικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Πεδία συνεργασίας
Άρθρο 12
Αναπτυξιακή συνεργασία
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να συνεργαστούν για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και να στηρίζουν τις
εμπορικές και αναπτυξιακές στρατηγικές των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στο πλαίσιο της γενικής διαδικασίας περιφερειακής
ολοκλήρωσης της ΣΟΕΣ. Η συνεργασία μπορεί να λάβει χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές μορφές.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί ζωτικό στοιχείο της εταιρικής σχέσης τους,
καθώς και ουσιώδη παράγοντα για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας συμφωνίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 1. Η
συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης για την περιφερειακή οικονομική συνεργασία και ολοκλήρωση, όπως
προβλέπεται στη συμφωνία του Κοτονού, πραγματοποιείται έτσι ώστε να στηρίζει και να προωθεί τις προσπάθειες των κρατών
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για την επίτευξη των στόχων και να μεγιστοποιήσει τα αναμενόμενα οφέλη της παρούσας συμφωνίας. Οι
τομείς της συνεργασίας και της τεχνικής βοήθειας καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία, κατά περίπτωση. Η συνεργασία
εφαρμόζεται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Οι λεπτομέρειες αυτές τελούν υπό συνεχή
επανεξέταση και αναθεωρούνται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116.
3.
Η χρηματοδότηση της ΕΕ (1) σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη μεταξύ των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και της
ΕΕ, η οποία στηρίζει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των κανόνων και των σχετικών
διαδικασιών που προβλέπονται από τη συμφωνία του Κοτονού, ιδίως των διαδικασιών προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάπτυξης, και στο πλαίσιο των σχετικών μέτρων που χρηματοδοτούνται από το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
Μία από τις προτεραιότητες στο πλαίσιο αυτό είναι και η υποστήριξη της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.
4.
Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνουν συλλογικά να υποστηρίξουν, μέσω των αντίστοιχων πολιτικών και
μέσων τους για την ανάπτυξη, τις δραστηριότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας για την περιφερειακή οικονομική συνεργασία
και ολοκλήρωση και για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και σε περιφερειακό επίπεδο,
σύμφωνα με τις αρχές της συμπληρωματικότητας και της αποτελεσματικότητας της βοήθειας όπως αυτές που περιλαμβάνονται
στη Δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας του 2005 και στο σχέδιο δράσης της Άκρα του 2008.
(1) Ο όρος «ΕΕ» που απαντάται σε όλη την παρούσα συμφωνία ορίζεται στο άρθρο 104.
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5.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι θα απαιτηθούν οι κατάλληλοι πόροι για την εφαρμογή της παρούσας
συμφωνίας και για να επιτευχθούν τα μέγιστα οφέλη. Για τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν
προκειμένου να διευκολύνουν τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς
επίσης και να διευκολύνουν τη συμμετοχή και άλλων χορηγών πρόθυμων να στηρίξουν περαιτέρω τις προσπάθειες των κρατών
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.
6.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της περιφερειακής ανάπτυξης, όπως το ταμείο
ΕΤΑ, θα αποτελούσαν χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική διοχέτευση αναπτυξιακών πόρων και για την εφαρμογή των
συνοδευτικών μέτρων της ΣΟΕΣ. Η ΕΕ συμφωνεί να στηρίξει τις προσπάθειες της περιφέρειας για την ίδρυση σχετικού
μηχανισμού. Η ΕΕ θα συνεισφέρει στο ταμείο κατόπιν λογιστικού ελέγχου με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Άρθρο 13
Προτεραιότητες συνεργασίας
1.
Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές πολιτικές των κρατών
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι τομείς που απαριθμούνται στο παρόν άρθρο και το άρθρο 14
αποτελούν τομείς προτεραιότητας για την εμπορική και οικονομική συνεργασία.
2.
H συνεργασία στο εμπόριο αγαθών στοχεύει στην ενίσχυση του εμπορίου αγαθών και της εμπορικής ικανότητας των
κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, μεταξύ άλλων μέσω της σταδιακής εξάλειψης των τελωνειακών δασμών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις
απελευθέρωσης της παρούσας συμφωνίας, της ορθής εφαρμογής των κανόνων καταγωγής, των μέσων εμπορικής άμυνας, των μη
δασμολογικών μέτρων, των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων («ΥΦΥ») και των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο
(«ΤΕΕ»), καθώς και μέσω της εξέτασης μη δασμολογικών μέτρων και της προώθησης της τελωνειακής συνεργασίας και της
διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών.
3.
Η συνεργασία για την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της προσφοράς στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και η εξάλειψη των περιορισμών στον τομέα της προσφοράς σε εθνικό και θεσμικό επίπεδο και,
ειδικότερα, σε επίπεδο επιχειρήσεων. Στη συνεργασία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τομείς όπως η παραγωγή, η
ανάπτυξη τεχνολογιών και η καινοτομία, η εμπορική προώθηση, η χρηματοδότηση, η διανομή, η μεταφορά, η διαφοροποίηση
του εμπορικού και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της
γεωργίας, της αλιείας, της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών.
4.
Η συνεργασία στις υποδομές αύξησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς όπως οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της
επικοινωνίας, οι μεταφορές και η ενέργεια.
5.
Tα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη και την αύξηση του εμπορίου στον τομέα των
υπηρεσιών όπως προβλέπεται στο άρθρο 73.
6.
Tα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη και τη διεξοδική εξέταση των ζητημάτων σχετικά
με το εμπόριο όπως προβλέπεται στα άρθρα 8 έως 11, 16 έως 19 και 73 και 74.
7.
Η συνεργασία για τα εμπορικά δεδομένα στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στον τομέα
της συλλογής, της ανάλυσης και της διάδοσης εμπορικών δεδομένων.
8.
Η συνεργασία για τη δημιουργία θεσμικής ικανότητας στη ΣΟΕΣ στοχεύει στη στήριξη θεσμικών δομών για τη διαχείριση
της εφαρμογής της ΣΟΕΣ, στην αύξηση της ικανότητας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και στην εμπορική πολιτική σε
συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί βάσει της συνθήκης ΣΟΕΣ και της συμφωνίας
SACU ή στα αντίστοιχα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Άρθρο 14
Συνεργασία για τη δημοσιονομική προσαρμογή
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η σταδιακή εξάλειψη ή η μείωση των τελωνειακών δασμών που ορίζεται στην
παρούσα συμφωνία ενδέχεται να επηρεάσει τα φορολογικά έσοδα των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και συμφωνούν να
συνεργαστούν στον τομέα αυτόν.
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Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν σύμφωνα το άρθρο 12 και συγκεκριμένα για:

α) τη στήριξη των φορολογικών μεταρρυθμίσεων· και
β) μέτρα στήριξης συμπληρωματικά προς τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, με σκοπό το μετριασμό του καθαρού δημοσιο
νομικού αντικτύπου της παρούσας συμφωνίας που θα καθοριστεί σύμφωνα με ένα μηχανισμό ο οποίος θα συμφωνηθεί από
κοινού.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η επίπτωση της μείωσης των δασμών θα επηρεάσει ιδιαίτερα τα φορολογικά
έσοδα του Λεσόθο και συμφωνούν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση στο Λεσόθο κατά την εφαρμογή του
άρθρο 12.

Άρθρο 15
Είδη παρέμβασης
Η αναπτυξιακή συνεργασία βάσει της παρούσας συμφωνίας μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς όμως να περιορίζεται, τις ακόλουθες
παρεμβάσεις που συνδέονται με την παρούσα συμφωνία:
α) ανάπτυξη πολιτικής,
β) ανάπτυξη νομοθεσίας και κανονιστικών πλαισίων,
γ) ανάπτυξη θεσμικών/οργανωτικών δομών,
δ) αύξηση ικανότητας και κατάρτιση (1),
ε) τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες,
στ) διοικητικές υπηρεσίες,
ζ) στήριξη τους τομείς των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων (ΥΦΥ) και των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο
(TΕΕ), και
η) επιχειρησιακή στήριξη, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού, του υλικού και των συναφών εργασιών.

Άρθρο 16
Συνεργασία για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις τους δυνάμει του άρθρου 46 της συμφωνίας του Κοτονού και τα
δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευελιξίες τους όπως ορίζονται στη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
στον τομέα του εμπορίου, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΓ της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου («συμφωνία TRIPS»).
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να παρέχουν και να εξασφαλίζουν κατάλληλη, αποτελεσματική και ισότιμη προστασία
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας («ΔΔΙ») και να προβλέπουν μέτρα για την επιβολή των δικαιωμάτων αυτών σε
περίπτωση προσβολής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των διεθνών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συνεργάζονται σε θέματα που σχετίζονται με τις γεωγραφικές ενδείξεις («ΓΕ»)
σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 3 (άρθρα 22 έως 24) της συμφωνίας TRIPS. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη
σημασία που έχουν για τη βιώσιμη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη οι ΓΕ και τα προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης.
4.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να ανταποκρίνονται στις εύλογες αιτήσεις παροχής πληροφοριών
και διευκρινίσεων μεταξύ τους για τις ΓΕ και άλλα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Με την
επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα μιας τέτοιας συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, με αμοιβαία συμφωνία, να
περιλαμβάνουν διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις με εμπειρία στους τομείς των ΓΕ.
(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, στη «δημιουργία ικανοτήτων» μπορούν να περιλαμβάνονται, ιδίως, η κατάρτιση, η ανάπτυξη θεσμικών
δομών, η ανάπτυξη οργανωτικών δομών (δομές και διαδικασίες), η επιχειρησιακή στήριξη και οι διαδικασίες διοργανικής επικοινωνίας και
συνεργασίας.

L 250/12

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

5.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν τις παραδοσιακές γνώσεις ως σημαντικό τομέα και μπορούν να συνεργαστούν σε αυτόν
στο μέλλον.
6.
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις σχετικά με την
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο μέλλον, και τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ φιλοδοξούν και θα
προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν ως συλλογική ομάδα. Εάν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, η ΕΕ θα εξετάσει το ενδεχόμενο
να περιληφθούν διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία και την ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση.
7.
Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να ενταχθεί σε μελλοντική συμφωνία της οποίας δεν αποτελεί μέρος για την
προστασία των ΔΔΙ και η οποία έχει τύχει διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παράγραφο 6, μπορεί να διαπραγματευτεί τους
όρους ένταξης στην εν λόγω συμφωνία.
8.
Εάν οποιαδήποτε συμφωνία που προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 7 οδηγεί
σε αποτελέσματα που αποδεικνύονται ασυμβίβαστα με τη μελλοντική ανάπτυξη ενός περιφερειακού πλαισίου της ΚΑΜΑ για τα
ΔΔΙ, τα συμβαλλόμενα μέρη από κοινού προσπαθούν να προσαρμόσουν την εν λόγω συμφωνία ούτως ώστε να ευθυγραμμίζεται
με το εν λόγω περιφερειακό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία των οφελών.

Άρθρο 17
Συνεργασία στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διαφάνειας των δημόσιων συμβάσεων για την προώθηση της
οικονομικής ανάπτυξης και εκβιομηχάνισης. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας για την
ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης των αντίστοιχων συστημάτων δημοσίων συμβάσεων. Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη
δέσμευσή τους να εφαρμόζουν διαφανή και προβλέψιμα συστήματα δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουν να δημοσιεύουν τους νόμους ή να δημοσιο
ποιούν τους νόμους, κανονισμούς και διοικητικές αποφάσεις γενικής εφαρμογής και κάθε τροποποίηση αυτών σε επίσημα
αναγνωρισμένα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα ευρείας κυκλοφορίας στα οποία έχει εύκολη πρόσβαση το κοινό. Τα συμβαλλόμενα
μέρη συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να ανταποκρίνονται στις εύλογες αιτήσεις παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων μεταξύ
τους για τα προαναφερθέντα ζητήματα.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις σχετικά με τις δημόσιες
συμβάσεις στο μέλλον, και τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ φιλοδοξούν και θα προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν ως συλλογική
ομάδα. Εάν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, η ΕΕ συμφωνεί να περιληφθούν διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία και την ειδική
και διαφοροποιημένη μεταχείριση.
4.
Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να ενταχθεί σε μελλοντική συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις της οποίας δεν
αποτελεί μέρος, μπορεί να διαπραγματευτεί τους όρους ένταξης στην εν λόγω συμφωνία.
5.
Εάν οποιαδήποτε συμφωνία που προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 οδηγεί
σε αποτελέσματα που αποδεικνύονται ασυμβίβαστα με τη μελλοντική ανάπτυξη ενός περιφερειακού πλαισίου της ΚΑΜΑ για τις
δημόσιες συμβάσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη από κοινού προσπαθούν να προσαρμόσουν την εν λόγω συμφωνία ούτως ώστε να
ευθυγραμμίζεται με το εν λόγω περιφερειακό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία των οφελών.

Άρθρο 18
Συνεργασία στον τομέα του ανταγωνισμού
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι ορισμένες επιχειρηματικές πρακτικές, όπως οι συμφωνίες που νοθεύουν τον
ανταγωνισμό ή οι εναρμονισμένες πρακτικές και οι καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης, μπορεί να περιορίσουν το εμπόριο μεταξύ
των συμβαλλόμενων μερών και, ως εκ τούτου, να υπονομεύσουν την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.
2.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν σε θέματα ανταγωνισμού σύμφωνα το άρθρο 13 παράγραφος 6.
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3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις σχετικά με τον
ανταγωνισμό στο μέλλον, και τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ φιλοδοξούν και θα προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν ως
συλλογική ομάδα. Εάν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, η ΕΕ συμφωνεί να περιληφθούν διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία και
την ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση.
4.
Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να ενταχθεί σε μελλοντική συμφωνία για τον ανταγωνισμό της οποίας δεν αποτελεί
μέρος, μπορεί να διαπραγματευτεί τους όρους ένταξης στην εν λόγω συμφωνία.
5.
Εάν οποιαδήποτε συμφωνία που προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 οδηγεί
σε αποτελέσματα που αποδεικνύονται ασυμβίβαστα με τη μελλοντική ανάπτυξη ενός περιφερειακού πλαισίου της ΚΑΜΑ για τον
ανταγωνισμό, τα συμβαλλόμενα μέρη από κοινού προσπαθούν να προσαρμόσουν την εν λόγω συμφωνία ούτως ώστε να
ευθυγραμμίζεται με το εν λόγω περιφερειακό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία των οφελών.

Άρθρο 19
Συνεργασία για τη φορολογική διακυβέρνηση
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργασίας όσον αφορά τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον
τομέα της φορολογίας, μέσω των αρμόδιων αρχών.

ΜΕΡΟΣ II
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Εμπορευματικές συναλλαγές
Άρθρο 20
Ζώνη ελεύθερων συναλλαγών
1.
Με την παρούσα συμφωνία ιδρύεται ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σύμφωνα με τη
Γενική συμφωνία Δασμών και Εμπορίου («GATT 1994») και ιδίως το άρθρο XXIV.
2.
Η παρούσα συμφωνία τηρεί την αρχή της ασυμμετρίας, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και τους περιορισμούς της
ικανότητας των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όσον αφορά τα επίπεδα και τα χρονοδιαγράμματα των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της
παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 21
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών (1).

Άρθρο 22
Κανόνες καταγωγής
Οι δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που πληρούν τους
κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 1.
(1) Εκτός εάν ρητώς προβλέπεται, οι όροι «εμπόρευμα» και «προϊόν» έχουν την ίδια έννοια.
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Άρθρο 23
Δασμός
1.
Ως δασμοί νοούνται οι δασμοί ή άλλες επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών πρόσθετων τελών ή
επιβαρύνσεων, που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων, με εξαίρεση:
α) εσωτερικούς φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 40· ή
β) δασμούς που επιβάλλονται σύμφωνα με το κεφάλαιο II του μέρους II· ή
γ) τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 27.
2.
Για όλα τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο απελευθέρωσης δεν επιβάλλονται νέοι δασμοί στις εμπορικές συναλλαγές
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ούτε αυξάνονται οι δασμοί που ήδη εφαρμόζονται, με την εξαίρεση:
α) της παραγράφου 7·
β) της παραγράφου 9·
γ) της παραγράφου 7 του τμήματος Α του μέρους 1 του παραρτήματος I· και
δ) της παραγράφου 8 του τμήματος Α του μέρους 1 του παραρτήματος IΙ.
3.
Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα συμφωνία, για κάθε προϊόν, στον βασικό δασμό του οποίου εφαρμόζονται οι
δεσμεύσεις σχετικά με τις δασμολογικές μειώσεις που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία, εφαρμόζεται ο δασμολογικός
συντελεστής του μάλλον ευνομούμενου κράτους («ΜΕΚ») κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
4.
Σε περιπτώσεις που η διαδικασία μείωσης των δασμών δεν ξεκινά ταυτόχρονα με τη θέση σε ισχύ της παρούσας
συμφωνίας, ο βασικός δασμός για τον οποίο εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις σχετικά με τις δασμολογικές μειώσεις είναι είτε ο
δασμολογικός συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 3, είτε ο δασμολογικός συντελεστής ΜΕΚ την ημερομηνία έναρξης
του σχετικού χρονοδιαγράμματος μείωσης των δασμών, ανάλογα με το ποιος είναι χαμηλότερος.
5.
Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η ΕΕ κοινοποιεί στη γραμματεία της SACU και στο
Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Μοζαμβίκης τον κατάλογο των βασικών δασμών για τους οποίους εφαρμόζονται οι
δεσμεύσεις σχετικά με τις δασμολογικές μειώσεις που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της παρούσας συμφωνίας, η SACU και η Μοζαμβίκη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους αντίστοιχους καταλόγους
τους με τους βασικούς δασμούς για τους οποίους εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις σχετικά με τις δασμολογικές μειώσεις που
ορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Μετά την κοινοποίηση, όπως προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, έκαστο συμβαλλόμενο
μέρος δημοσιεύει καθέναν από τους καταλόγους αυτούς σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες και εντός ενός μηνός μετά
την ανταλλαγή των κοινοποιήσεων. Η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης, κατά την πρώτη συνεδρίασή της μετά την κοινοποίηση
και τη δημοσίευση, εγκρίνει τον κατάλογο των βασικών δασμών που κοινοποιήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη ή τη SACU,
ανάλογα με την περίπτωση. Οι δασμοί που παρατίθενται στον πίνακα της ΕΕ που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του
παραρτήματος Ι και στον πίνακα της Μοζαμβίκης που περιλαμβάνεται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ είναι ενδεικτικοί και
δεν αποτελούν βασικούς δασμούς κατά την έννοια της παραγράφου 3.
6.
Οι μειωμένοι δασμοί που υπολογίζονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα μείωσης των δασμών τα οποία περιλαμβά
νονται στην παρούσα συμφωνία εφαρμόζονται στρογγυλοποιημένοι στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο ή, στην περίπτωση ειδικών
δασμών, στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
7.
Για τις εν λόγω δασμολογικές προτιμήσεις που εκφράζονται ως ποσοστό του εφαρμοζόμενου δασμολογικού συντελεστή
ΜΕΚ, αν, σε οποιαδήποτε στιγμή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ένα συμβαλλόμενο μέρος
αυξήσει ή μειώσει τον εφαρμοζόμενο δασμολογικό συντελεστή ΜΕΚ, ο εφαρμοζόμενος δασμολογικός συντελεστής σε σχέση με
το άλλο συμβαλλόμενο μέρος πρέπει ταυτόχρονα να αυξηθεί ή να μειωθεί εφόσον το περιθώριο προτίμησης παραμένει σύμφωνο
με τον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου μέρους.
8.
Για τις εν λόγω δασμολογικές προτιμήσεις που εκφράζονται στην παρούσα συμφωνία εξ ολοκλήρου ως σταθερός
δασμολογικός συντελεστής, αν, σε οποιαδήποτε στιγμή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ένα
συμβαλλόμενο μέρος αυξήσει ή μειώσει τον εφαρμοζόμενο δασμολογικό συντελεστή ΜΕΚ, ο μειωμένος αυτός δασμολογικός
συντελεστής εφαρμόζεται και για το άλλο συμβαλλόμενο μέρος εάν και εφόσον είναι χαμηλότερος από το σταθερό ποσοστό
του δασμολογικού συντελεστή που υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου εκείνου μέρους.
9.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που εξαιρούνται από τις δεσμεύσεις σχετικά με τη
μείωση των δασμών που σημειώνονται με την κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Χ» σε κάθε πίνακα υποχρεώσεων του συμβαλ
λόμενου μέρους που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα.

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/15

Άρθρο 24
Δασμοί επί των προϊόντων της ΕΕ καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
1.
Προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας, Λεσόθο, Μοζαμβίκης, Ναμίμπιας και Σουαζιλάνδης εισάγονται στην ΕΕ σύμφωνα με
την αδασμολόγητη και άνευ δασμολογικών ποσοστώσεων μεταχείριση που προβλέπεται για τις χώρες αυτές στο παράρτημα I.
2.
Προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής εισάγονται στην ΕΕ σύμφωνα με τη μεταχείριση που προβλέπεται για τη Νότια
Αφρική στο παράρτημα I.

Άρθρο 25
Τελωνειακοί δασμοί στην ΕΕ επί των προϊόντων καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
1.

Προϊόντα καταγωγής ΕΕ εισάγονται στη SACU σύμφωνα με τη μεταχείριση που προβλέπεται στο παράρτημα IΙ.

2.

Προϊόντα καταγωγής ΕΕ εισάγονται στη Μοζαμβίκη σύμφωνα με τη μεταχείριση που προβλέπεται στο παράρτημα IΙΙ.

Άρθρο 26
Εξαγωγικοί δασμοί ή φόροι
1.
Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας στο
εμπόριο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δεν εισάγονται νέοι τελωνειακοί δασμοί ή φόροι που επιβάλλονται ή συνδέονται με
την εξαγωγή εμπορευμάτων, ούτε αυξάνονται αυτοί που ήδη εφαρμόζονται.
2.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν αυτό δικαιολογείται από την ύπαρξη ειδικών αναγκών από άποψη εσόδων ή όταν
επιβάλλεται για την προστασία νεοσύστατων βιομηχανιών ή του περιβάλλοντος ή όπου αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη
ή την ανακούφιση κρίσιμης γενικής ή τοπικής ανεπάρκειας ειδών διατροφής ή άλλων προϊόντων ουσιώδους σημασίας για τη
διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, η Μποτσουάνα, το Λεσόθο, η Ναμίμπια, η Μοζαμβίκη και η Σουαζιλάνδη μπορούν να
επιβάλουν, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΕ, προσωρινούς δασμούς ή φόρους που επιβάλλονται στις εξαγωγές ή συνδέονται με
τις εξαγωγές των εμπορευμάτων σε περιορισμένο αριθμό συμπληρωματικών προϊόντων.
3.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορούν να δικαιολογήσουν ανάγκες βιομηχανικής ανάπτυξης,
τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορούν να επιβάλουν προσωρινούς δασμούς ή φόρους που επιβάλλονται στις εξαγωγές ή
συνδέονται με τις εξαγωγές στην ΕΕ ενός περιορισμένου αριθμού προϊόντων. Ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ που επιθυμεί να
επιβάλει τέτοιους προσωρινούς τελωνειακούς δασμούς ή φόρους κοινοποιεί στην ΕΕ τον εν λόγω δασμό παρέχοντας όλες τις
σχετικές πληροφορίες και τα κίνητρα και διαβουλεύεται με την ΕΕ εάν η ΕΕ υποβάλει σχετικό αίτημα. Οι εν λόγω προσωρινοί
δασμοί ή φόροι εφαρμόζονται μόνο σε συνολικό αριθμό οκτώ (8) προϊόντων, όπως ορίζονται σε δασμολογική κλάση επιπέδου
ΕΣ 6, ή, στην περίπτωση «Μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων», σε δασμολογική κλάση επιπέδου ΕΣ 4, ανά κράτος ΣΟΕΣ της
ΚΑΜΑ ανά πάσα στιγμή και δεν εφαρμόζονται για περίοδο άνω των δώδεκα (12) ετών συνολικά. Η περίοδος αυτή μπορεί να
παραταθεί ή να ενεργοποιηθεί εκ νέου για το ίδιο προϊόν σε συμφωνία με την ΕΕ.
4.

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για την παράγραφο 3, αλλά όχι στην παράγραφο 2:

α) το κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για τα πρώτα έξι (6) έτη από την ημερομηνία εισαγωγής ενός φόρου ή δασμού στις εξαγωγές
απαλλάσσει από την εφαρμογή του εν λόγω φόρου ή δασμού τις εξαγωγές προς την ΕΕ ετήσιας ποσότητας ίσης με τον μέσο
όγκο των εξαγωγών του εν λόγω προϊόντος στην ΕΕ κατά τη διάρκεια των τριών (3) ετών που προηγούνται της ημερομηνίας
θέσπισης του φόρου ή δασμού. Το κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ από το έβδομο έτος μετά την εισαγωγή του προαναφερθέντος
φόρου ή δασμού έως τη λήξη του σύμφωνα με την παράγραφο 3 απαλλάσσει από την εφαρμογή του φόρου ή δασμού τις
εξαγωγές προς την ΕΕ ετήσιας ποσότητας ίσης με το 50 τοις εκατό του μέσου όρου των εξαγωγών του εν λόγω προϊόντος
στην ΕΕ κατά τη διάρκεια των τριών (3) ετών που προηγούνται της ημερομηνίας θέσπισης του φόρου ή δασμού. και
β) οι εξαγωγικοί δασμοί ή φόροι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10 τοις εκατό της ad valorem αξίας των εξαγωγών του
προϊόντος.
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5.
Κάθε ευνοϊκότερη μεταχείριση που αποτελείται από ή σχετίζεται με τελωνειακούς δασμούς ή φόρους τους οποίους
εφαρμόζουν τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στις εξαγωγές οποιουδήποτε προϊόντος που προορίζεται για μια σημαντική εμπορική
οικονομία χορηγείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας για το ομοειδές προϊόν που προορίζεται για το έδαφος
της ΕΕ. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η «σημαντική εμπορική οικονομία» ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 6.
6.
Όταν ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ έχει εύλογες αμφιβολίες ως προς το αν μια αποστολή προϊόντος στο οποίο δεν
εφαρμόζονται εξαγωγικοί δασμοί δυνάμει των παραγράφων 1, 3 και 4 έχει επανεξαχθεί από την ΕΕ ή έχει ανακατεθυνθεί χωρίς
όμως να φθάσει στην ΕΕ σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, το εν λόγω κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορεί να θέσει το θέμα στο
πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης.
7.
Η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης θα εξετάσει το θέμα εντός ενενήντα (90) ημερών. Μετά την εξέταση αυτή, εάν η
επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης δεν λάβει απόφαση, οι τελωνειακές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
μπορεί να ζητήσουν από την επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης να αποφασίσει ότι ο εισαγωγέας του υπό εξέταση προϊόντος
στην ΕΕ θα προβεί σε δήλωση ότι το εισαγόμενο προϊόν θα υποβληθεί σε επεξεργασία εντός της ΕΕ και δεν θα πρέπει να
επανεξαχθεί σε τρίτες χώρες.
8.
Εάν, εφόσον ένα σύστημα που κάνει χρήση τέτοιων δηλώσεων λειτουργεί για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες, ένα
κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ εξακολουθεί να διατηρεί εύλογες αμφιβολίες ως προς το αν μια παρτίδα προϊόντος στο οποίο δεν
εφαρμόζονται εξαγωγικοί δασμοί δυνάμει των παραγράφων 1, 3 και 4 έχει επανεξαχθεί από την ΕΕ ή έχει ανακατεθυνθεί χωρίς
όμως να φθάσει στην ΕΕ σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, το εν λόγω κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορεί να εκφράσει τις
αμφιβολίες του στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης.
9.
Αφού ακολουθήσει τα στάδια αυτά και σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση εντός τριάντα (30) ημερών, το ενδιαφερόμενο
κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορεί να επιβάλει αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί μια τέτοια καταστρατήγηση, υπό την
προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι τα λιγότερο περιοριστικά για το εμπόριο και δεν θίγουν τους οικονομικούς φορείς που έχει
αποδειχθεί ότι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία καταστρατήγησης. Η αναδρομική επαναφορά των εξαγωγικών δασμών για την
αποστολή που έχει επανεξαχθεί από την ΕΕ σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες μπορεί να προσφέρει εναλλακτική επιλογή.
10. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να επανεξετάσουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο του κοινού
συμβουλίου των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και της ΕΕ («κοινό συμβούλιο») το αργότερο εντός τριών (3) ετών από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τον αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη και την
οικονομική διαφοροποίηση των οικονομιών των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Άρθρο 27
Τέλη και επιβαρύνσεις
1.
Όλα τα τέλη και οι επιβαρύνσεις οποιουδήποτε χαρακτήρα, εκτός από τους δασμούς εισαγωγών και εξαγωγών και πέραν
των φόρων στο πλαίσιο του άρθρου 40, που επιβάλλονται ή συνδέονται με τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές, δεν υπερβαίνουν το
κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν αποτελούν έμμεση προστασία των εθνικών προϊόντων ή επιβάρυνση των εισαγωγών
ή εξαγωγών για φορολογικούς σκοπούς.
2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις για
ήσσονος σημασίας παραβάσεις των τελωνειακών κανονισμών ή των διαδικαστικών απαιτήσεων. Ειδικότερα, καμία κύρωση για
παραλείψεις ή σφάλματα στα τελωνειακά έγγραφα που είναι εύκολο να διορθωθούν και προφανές ότι πραγματοποιήθηκαν χωρίς
να υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια δεν είναι αυστηρότερη από όσο χρειάζεται για να θεωρηθεί ως απλή προειδοποίηση.
3.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εκτείνονται σε τέλη και επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τις κυβερνητικές αρχές
στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται:
α) σε προξενικές διατυπώσεις, όπως τα προξενικά τιμολόγια και πιστοποιητικά·
β) σε ποσοτικούς περιορισμούς·
γ) σε αδειοδότηση·
δ) σε συναλλαγματικούς ελέγχους·
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ε) σε υπηρεσίες στατιστικής·
στ) σε έγγραφα, τεκμηρίωση και πιστοποίηση·
ζ) σε ανάλυση και επιθεώρηση· και
η) σε καραντίνα, εξυγίανση και υποκαπνισμό.
4.

Δεν επιβάλλονται τέλη και επιβαρύνσεις σε προξενικές υπηρεσίες.

Άρθρο 28
Ευνοϊκότερη μεταχείριση βάσει συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών
1.
Όσον αφορά τους δασμούς που ορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και στο άρθρο 26 παράγραφος 1, καθώς και τα
τέλη και άλλες επιβαρύνσεις που ορίζονται στο άρθρο 27, η ΕΕ επεκτείνει στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ οποιαδήποτε
ευνοϊκότερη μεταχείριση βάσει του γεγονότος ότι η ΕΕ καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος συμφωνίας προτιμησιακών εμπορικών
συναλλαγών με τρίτες χώρες μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας.
2.
Όσον αφορά τους δασμούς που ορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και στο άρθρο 26 παράγραφος 1, καθώς και τα
τέλη και άλλες επιβαρύνσεις που ορίζονται στο άρθρο 27, τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ επεκτείνουν στην ΕΕ, κατόπιν αιτήματος
της ΕΕ, οποιαδήποτε ευνοϊκότερη μεταχείριση που εφαρμόζεται βάσει του γεγονότος ότι τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ,
μεμονωμένα ή συλλογικά κατά περίπτωση, καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη συμφωνίας προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών
με οποιαδήποτε σημαντική εμπορική οικονομία μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας.
3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ δεν επεκτείνουν στην ΕΕ τη μεταχείριση που
εφαρμόζεται ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, μεμονωμένα ή συλλογικά κατά περίπτωση,
καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη σε μια προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του
Ειρηνικού ή με άλλες αφρικανικές χώρες ή περιφέρειες.
4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ αποδεικνύει ότι, ως αποτέλεσμα της προτιμη
σιακής εμπορικής συμφωνίας που έχει συνάψει με μια σημαντική εμπορική οικονομία, λαμβάνει ουσιαστικά ευνοϊκότερη
μεταχείριση συνολικά από αυτή που προσφέρεται από την ΕΕ, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβούλευση και
αποφασίζουν από κοινού ως προς τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2.
5.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θεωρείται ότι υποχρεώνουν την ΕΕ ή οποιοδήποτε συμβαλλόμενο κράτος ΣΟΕΣ
της ΚΑΜΑ να επεκτείνει αμοιβαία οποιαδήποτε προτιμησιακή μεταχείριση που εφαρμόζεται ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η
ΕΕ ή οποιοδήποτε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ καθίσταται μέρος προτιμησιακής συμφωνίας με τρίτα μέρη κατά την ημερομηνία
υπογραφής της παρούσας συμφωνίας.
6.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «σημαντική εμπορική οικονομία» νοείται κάθε ανεπτυγμένη χώρα ή κάθε χώρα
που αντιπροσωπεύει ποσοστό παγκόσμιων εμπορικών εξαγωγών πάνω από 1 τοις εκατό ετησίως πριν από την έναρξη ισχύος της
συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή κάθε ομάδα χωρών που δρα ατομικά, συλλογικά ή μέσω συμφωνίας
οικονομικής ολοκλήρωσης η οποία αντιπροσωπεύει συλλογικά μερίδιο των παγκόσμιων εμπορικών εξαγωγών άνω του 1,5 τοις
εκατό ετησίως πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
7.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όπου η ΕΕ καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος σε μια προτιμησιακή εμπορική
συμφωνία με τρίτο μέρος μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας και η εν λόγω προτιμησιακή εμπορική συμφωνία
προβλέπει ευνοϊκότερη μεταχείριση στο τρίτο μέρος απ' ό,τι χορηγείται από την ΕΕ στη Νότια Αφρική σύμφωνα με την παρούσα
συμφωνία, η ΕΕ και η Νότια Αφρική προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με σκοπό να αποφασιστεί εάν και πώς μπορεί να επεκταθεί η
ευνοϊκότερη μεταχείριση που περιλαμβάνεται στην προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με τη Νότια Αφρική. Το κοινό συμβούλιο
μπορεί να εγκρίνει προτάσεις για την τροποποίηση των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 117.
8.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν η SACU ή οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) των κρατών ΣΟΕΣ της
ΚΑΜΑ καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη μιας προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας με μια σημαντική εμπορική οικονομία και
μια τέτοια προτιμησιακή εμπορική συμφωνία προβλέπει ευνοϊκότερη μεταχείριση από τη SACU ή τις οικείες ΛΑΧ των κρατών
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ της σημαντικής εμπορικής οικονομίας σε σχέση με τη μεταχείριση της ΕΕ δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, η
SACU ή οι οικείες ΛΑΧ των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και η ΕΕ προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με σκοπό να αποφασιστεί εάν και
πώς μπορεί να επεκταθεί η ευνοϊκότερη μεταχείριση που περιλαμβάνεται στην προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με την ΕΕ. Το
κοινό συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει προτάσεις για την τροποποίηση των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το
άρθρο 117.
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Άρθρο 29
Ελεύθερη κυκλοφορία
1.
Οι δασμοί επιβάλλονται μόνο μία φορά για τα εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ ή κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ όταν εισάγονται
στην επικράτεια της ΕΕ ή τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, κατά περίπτωση.
2.
Κάθε δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ που είναι επίσης κράτος μέλος της SACU
επιστρέφεται στο σύνολό του όταν τα εμπορεύματα επανεξάγονται από το τελωνειακό έδαφος του κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
όπου εισήχθησαν για πρώτη φορά σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ το οποίο δεν είναι και κράτος μέλος της SACU. Τα προϊόντα
αυτά υπόκεινται, στη συνέχεια, στο δασμό της χώρας κατανάλωσης. Εν αναμονή συμφωνίας εκ μέρους των κρατών ΣΟΕΣ της
ΚΑΜΑ για την παρούσα παράγραφο, οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου συμμορφώνονται με την
τελωνειακή νομοθεσία και τις διαδικασίες που ισχύουν.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και
την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών εντός των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, ιδίως όπως προβλέπεται στο άρθρο 13
παράγραφος 2.

Άρθρο 30
Ειδικές διατάξεις για τη διοικητική συνεργασία
1.
Τα μέρη συμφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή και τον έλεγχο της προτιμη
σιακής μεταχείρισης που παραχωρείται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου και υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους να καταπο
λεμήσουν παρατυπίες και απάτες σε τελωνειακά και συναφή θέματα.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, επίσης, να συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι αναγκαίες θεσμικές δομές
καθιστούν δυνατό στις αρμόδιες αρχές να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και εγκαίρως στις αιτήσεις συνδρομής.
3.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου 2, ως αδυναμία
εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας νοείται, μεταξύ άλλων:
α) η επανειλημμένη αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων για επαλήθευση του καθεστώτος καταγωγής του εκάστοτε προϊόντος
ή προϊόντων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 του πρωτοκόλλου 1·
β) η επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεξαγωγή και/ή στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του εκ
των υστέρων ελέγχου του πιστοποιητικού καταγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 του πρωτοκόλλου 1·
γ) η επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έγκριση της διενέργειας αποστολών διοικητικής συνεργασίας
με σκοπό να επαληθευτεί η γνησιότητα των εγγράφων ή η ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την παραχώρηση της
συγκεκριμένης προτιμησιακής μεταχείρισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου 2.
4.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, όταν παρατηρείται
ραγδαία αύξηση, χωρίς εύλογη εξήγηση, εισαγωγών εμπορευμάτων, η οποία υπερβαίνει το σύνηθες επίπεδο παραγωγικής και
εξαγωγικής ικανότητας του άλλου μέρους, και η οποία συνδυάζεται με αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη
παρατυπιών ή απάτης.
5.
Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος διαπιστώσει, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής
συνεργασίας και/ή παρατυπίες ή απάτη, το οικείο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να αναστέλλει
προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή μεταχείριση του εκάστοτε προϊόντος ή προϊόντων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
6.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως εξαιρετικές περιστάσεις νοούνται περιστάσεις που έχουν, ή ενδέχεται να
έχουν, σημαντικές αρνητικές συνέπειες για ένα συμβαλλόμενο μέρος εάν η σχετική προτιμησιακή μεταχείριση του εκάστοτε
προϊόντος ή προϊόντων προβλέπεται να συνεχιστεί.
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Η εφαρμογή προσωρινής αναστολής σύμφωνα με την παράγραφο 5 υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το συμβαλλόμενο μέρος που διαπιστώνει, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής
συνεργασίας ή/και παρατυπίες ή απάτη, κοινοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην επιτροπή εμπορίου και
ανάπτυξης τις διαπιστώσεις του καθώς και τις αντικειμενικές πληροφορίες και αρχίζει διαβουλεύσεις με την επιτροπή
εμπορίου και ανάπτυξης με βάση όλες τις σχετικές πληροφορίες και τις αντικειμενικές διαπιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων
των πληροφοριών που σχετίζονται με περιορισμούς στην ικανότητα και/ή διαρθρωτικούς περιορισμούς, με σκοπό την
εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη·
β) εφόσον η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης εξετάσει το ζήτημα και δεν καταλήξει σε αποδεκτή λύση εντός τεσσάρων
(4) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, το οικείο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να αναστείλει
προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή αντιμετώπιση του οικείου προϊόντος ή προϊόντων και της συγκεκριμένης οικείας
καταγωγής. Η προσωρινή αναστολή κοινοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης.
Κατόπιν αίτησης ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, η περίοδος να καταλήξουν σε συμφωνία επί μιας αποδεκτής λύσης
μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να ανέλθει σε πέντε (5) μήνες·
γ) οι προσωρινές αναστολές βάσει του παρόντος άρθρου περιορίζονται στο επίπεδο που είναι αναγκαίο για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους. Δεν μπορούν να ισχύουν για διάστημα μεγαλύτερο
των έξι (6) μηνών, περίοδος η οποία δύναται να ανανεωθεί αφού δοθεί στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης η ευκαιρία να
επανεξετάσει το ζήτημα. Οι προσωρινές αναστολές κοινοποιούνται αμέσως μετά τη θέσπισή τους στην επιτροπή εμπορίου και
ανάπτυξης. Οι αναστολές αυτές αποτελούν το αντικείμενο τακτικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου και
ανάπτυξης με σκοπό ιδίως την κατάργησή τους, μόλις πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής τους.

Άρθρο 31
Διαχείριση διοικητικών σφαλμάτων
Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζει το δικαίωμα των άλλων για διόρθωση διοικητικών σφαλμάτων στη διάρκεια της
εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Όταν διαπιστώνονται σφάλματα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει από την
επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης να εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης όλων των κατάλληλων μέτρων με σκοπό τη διόρθωση
της κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μέσα εμπορικής άμυνας
Άρθρο 32
Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων αντιντάμπινγκ ή
αντισταθμιστικών μέτρων διέπονται από τις σχετικές συμφωνίες του ΠΟΕ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται
στις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ.

Άρθρο 33
Πολυμερείς διασφαλίσεις
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα
συμβαλλόμενα μέρη να εγκρίνουν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο XIX της GATT 1994, της συμφωνία του ΠΟΕ για τα μέτρα
διασφάλισης, το άρθρο 5 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία που προσαρτάται στη συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου («συμφωνία ΠΟΕ») και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές συμφωνίες του ΠΟΕ.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της παρούσας
συμφωνίας και το μικρό μέγεθος των οικονομιών των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, εξαιρεί τις εισαγωγές από οποιοδήποτε κράτος
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ από οποιαδήποτε μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο XIX της GATT 1994, τη συμφωνία του
ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης και το άρθρο 5 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία.
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3.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας συμφωνίας. Το αργότερο εκατόν είκοσι (120) ημέρες πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, το κοινό συμβούλιο
επανεξετάζει τη λειτουργία της παραγράφου 2 υπό το πρίσμα των αναπτυξιακών αναγκών των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, με
σκοπό να καθοριστεί η πιθανή επέκτασή τους για περαιτέρω περίοδο.
4.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται στις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ.

Άρθρο 34
Γενικές διμερείς διασφαλίσεις
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 33, μετά την εξέταση εναλλακτικών λύσεων, οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η SACU,
κατά περίπτωση, μπορεί να εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης περιορισμένης διάρκειας, τα οποία παρεκκλίνουν από τις διατάξεις
των άρθρων 24 και 25, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.
Τα μέτρα διασφάλισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να ληφθούν όταν, ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεων
που προκύπτουν για ένα συμβαλλόμενο μέρος στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων των δασμολογικών
παραχωρήσεων, ένα προϊόν καταγωγής ενός συμβαλλόμενου μέρους εισάγεται στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή
της SACU, κατά περίπτωση, σε αυξημένες ποσότητες και υπό προϋποθέσεις που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν:
α) σοβαρή ζημία στην εγχώρια βιομηχανία παραγωγής ομοειδών ή ευθέως ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος του
εισάγοντος συμβαλλόμενου μέρους ή της SACU, κατά περίπτωση·
β) διαταραχές σε τομέα της οικονομίας που παράγει ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα, ιδίως όταν οι εν λόγω
διαταραχές δημιουργούν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα ή δυσκολίες, κάτι που θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρή
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του εισάγοντος συμβαλλόμενου μέρους ή της SACU, κατά περίπτωση· ή
γ) διαταραχές στις αγορές ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων στο έδαφος του εισάγοντος συμβαλλόμενου
μέρους ή της SACU, κατά περίπτωση.
Τα εν λόγω μέτρα διασφάλισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση ή την πρόληψη
σοβαρής βλάβης ή διαταραχών.
3.

Τα μέτρα διασφάλισης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχουν τη μορφή ενός ή περισσότερων από τα παρακάτω:

α) ανάκληση της περαιτέρω μείωσης του ποσοστού του εισαγωγικού δασμού για το οικείο προϊόν, όπως προβλέπεται στην
παρούσα συμφωνία·
β) αύξηση του δασμού στο οικείο προϊόν έως ένα επίπεδο που δεν υπερβαίνει τον δασμό ΠΕΚ που εφαρμόζεται τη στιγμή που
λαμβάνεται το μέτρο· ή
γ) εισαγωγή δασμολογικών ποσοστώσεων στο οικείο προϊόν.
4.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 3, όταν οποιοδήποτε προϊόν καταγωγής οποιουδήποτε κράτους ΣΟΕΣ της
ΚΑΜΑ εισάγεται σε αυξημένες ποσότητες και υπό προϋποθέσεις που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν μία από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) έως γ) σε ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικό παραγωγικό κλάδο
μίας ή περισσότερων εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ, η ΕΕ μπορεί να λάβει μέτρα επιτήρησης ή διασφάλισης που περιορί
ζονται στην οικεία ή στις οικείες περιοχές σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις παραγράφους 6 έως 8.
5.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 3, όταν οποιοδήποτε προϊόν καταγωγής ΕΕ εισάγεται σε αυξημένες ποσότητες
και υπό προϋποθέσεις που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
2 στοιχεία α) έως γ) σε ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή της SACU, κατά περίπτωση, το οικείο συμβαλλόμενο κράτος ΣΟΕΣ της
ΚΑΜΑ ή της SACU, κατά περίπτωση, μπορεί να λάβει μέτρα επιτήρησης ή διασφάλισης που περιορίζονται στο έδαφός του
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις παραγράφους 6 έως 8.
6.

Τα μέτρα διασφάλισης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο:

α) διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο για την πρόληψη ή την αποκατάσταση σοβαρής βλάβης
ή διαταραχών, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2, 4 και 5·
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β) δεν εφαρμόζονται για περίοδο άνω των δύο (2) ετών. Όταν εξακολουθούν να συντρέχουν οι περιστάσεις που επιτρέπουν την
επιβολή των μέτρων διασφάλισης, τα μέτρα αυτά μπορούν να επεκταθούν για περαιτέρω περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο (2)
ετών. Εντούτοις, όταν ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή της SACU, κατά περίπτωση, εφαρμόσει μέτρο διασφάλισης ή όταν η
ΕΕ εφαρμόσει μέτρο που περιορίζεται στο έδαφος μίας ή περισσότερων από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές του, τα μέτρα
αυτά μπορούν να εφαρμοστούν για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και, εφόσον οι περιστάσεις που
επιτρέπουν την επιβολή μέτρων διασφάλισης εξακολουθούν να υφίστανται, να παραταθούν για περαιτέρω περίοδο τεσσάρων
(4) ετών·
γ) εφόσον υπερβαίνουν το ένα (1) έτος περιλαμβάνουν διατάξεις που προβλέπουν ρητά τη σταδιακή κατάργησή τους το
αργότερο κατά τη λήξη της καθορισθείσας προθεσμίας· και
δ) δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές προϊόντος που έχει ήδη υπαχθεί σε τέτοια μέτρα για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους
από την ημερομηνία λήξης του μέτρου.
7.

Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος ή η SACU, κατά περίπτωση, θεωρεί ότι υφίσταται μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 στοιχεία α) έως γ), στην παράγραφο 4 και/ή στην παράγραφο 5, παραπέμπει αμέσως το ζήτημα για
εξέταση στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης·
β) η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης μπορεί να διατυπώσει κάθε αναγκαία σύσταση για την αποκατάσταση των περιστάσεων
που έχουν ανακύψει. Σε περίπτωση που η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης δεν προβεί σε συστάσεις για την αποκατάσταση
των περιστάσεων ή δεν επιτευχθεί άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση της υπόθεσης στην
επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης, το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης
σύμφωνα με το παρόν άρθρο·
γ) πριν να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή στις περιπτώσεις που ισχύει η παράγραφος 8, το
ταχύτερο δυνατόν, το συμβαλλόμενο μέρος ή SACU, κατά περίπτωση, παρέχει στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης όλες
τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξοδική εξέταση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης
αποδεκτής από τα ενδιαφερόμενα μέρη·
δ) κατά την επιλογή των μέτρων διασφάλισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα μέτρα εκείνα
που διαταράσσουν το λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Εάν ο εφαρμοζόμενος δασμολογικός συντελεστής
ΜΕΚ που ισχύει την αμέσως προηγούμενη ημέρα από την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας είναι χαμηλότερος
από τον εφαρμοζόμενο δασμολογικό συντελεστή ΜΕΚ κατά τη στιγμή της λήψης του μέτρου, τα μέτρα που λήφθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 στοιχείο β) μπορεί να υπερβαίνουν τον συντελεστή ΜΕΚ που εφαρμόζεται την
αμέσως προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, το
συμβαλλόμενο μέρος ή η SACU, κατά περίπτωση, παρέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου γ, στην επιτροπή
εμπορίου και ανάπτυξης τις σχετικές πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι μια αύξηση του δασμού στο επίπεδο του δασμού
ΜΕΚ που εφαρμόζεται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος δεν είναι επαρκής και ότι χρειάζεται ένα μέτρο που να υπερβαίνει τον
δασμό για την αποκατάσταση ή την πρόληψη σοβαρής βλάβης ή διαταράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 2·
ε) τυχόν μέτρα διασφάλισης που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο κοινοποιούνται αμέσως στην επιτροπή εμπορίου
και ανάπτυξης και αποτελούν αντικείμενο τακτικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής, κυρίως με σκοπό να
καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις.
8.
Όταν μια καθυστέρηση προξενεί ζημία που θα ήταν δύσκολο να διορθωθεί, το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος ή η SACU,
κατά περίπτωση, μπορεί να λάβει προσωρινά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3, 4 και/ή 5 μέτρα, χωρίς να συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.
α) Η δράση αυτή μπορεί να αναληφθεί για ανώτατη περίοδο εκατόν ογδόντα (180) ημερών, όταν τα μέτρα λαμβάνονται από
την ΕΕ, και διακοσίων (200) ημερών, όταν τα μέτρα λαμβάνονται από ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή τη SACU, κατά
περίπτωση, ή όταν τα μέτρα που λαμβάνονται από την ΕΕ περιορίζονται στο έδαφος μίας ή περισσότερων από τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές του.
β) Η διάρκεια ισχύος κάθε τέτοιου προσωρινού μέτρου συνυπολογίζεται στην αρχική περίοδο, καθώς και σε οποιαδήποτε
παράταση που αναφέρεται στην παράγραφο 6.
γ) Κατά τη λήψη αυτών των προσωρινών μέτρων, λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων συμβαλλόμενων
μερών.
δ) Το εισάγον συμβαλλόμενο μέρος ή η SACU, κατά περίπτωση, ενημερώνει το άλλο οικείο συμβαλλόμενο μέρος και
παραπέμπει αμέσως το ζήτημα για εξέταση στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης.
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9.
Εάν ένα εισάγον συμβαλλόμενο μέρος ή η SACU, κατά περτίπτωση, υποβάλλει τις εισαγωγές ενός προϊόντος σε
διοικητική διαδικασία έχοντας ως σκοπό την ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με την τάση των εμπορικών ροών που
πρόκειται να προκαλέσουν τα προβλήματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ενημερώνει την επιτροπή εμπορίου και
ανάπτυξης χωρίς καθυστέρηση.
10. Τα μέτρα διασφάλισης που εγκρίνονται βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται στις διατάξεις
διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ.

Άρθρο 35
Γεωργικά μέτρα διασφάλισης
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, ένα μέτρο διασφάλισης υπό μορφή εισαγωγικού δασμού μπορεί να εφαρμόζεται, εάν,
κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου δώδεκα μηνών, ο όγκος των εισαγωγών στη SACU ενός γεωργικού προϊόντος που
απαριθμείται στο παράρτημα IV καταγωγής ΕΕ υπερβαίνει την ποσότητα αναφοράς για το προϊόν που αναφέρεται σ' αυτό.
2.
Στα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να επιβάλλεται δασμός που δεν υπερβαίνει το 25
τοις εκατό του τρέχοντος παγιοποιημένου δασμού του ΠΟΕ ή 25 εκατοστιαίες μονάδες, ανάλογα με το ποσό που είναι
υψηλότερο. Ο εν λόγω δασμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εφαρμοζόμενο δασμολογικό συντελεστή ΜΕΚ που επικρατεί.
3.
Τα μέτρα διασφάλισης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διατηρούνται για το υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους ή για
πέντε (5) μήνες, ανάλογα με το ποια περίοδος είναι μεγαλύτερη.
4.
Τα μέτρα διασφάλισης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν διατηρούνται ούτε εφαρμόζονται για το ίδιο εμπόρευμα
ταυτόχρονα με:
α) γενικό διμερές μέτρο διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 34·
β) μέτρο δυνάμει του άρθρου XIX της GATT 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα διαφύλαξης· ή
γ) ειδικό μέτρο διαφύλαξης δυνάμει του άρθρου 5 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία.
5.
Τα μέτρα διασφάλισης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται με διαφάνεια. Εντός δέκα (10) ημερών από την
εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, η SACU ενημερώνει γραπτώς την ΕΕ και παρέχει τα σχετικά στοιχεία που αφορούν το μέτρο.
Κατόπιν αιτήματος, η SACU διαβουλεύεται με την ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου. Η SACU ενημερώνει επίσης την
επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης εντός τριάντα (30) ημερών μετά την εν λόγω επιβολή.
6.
Η εφαρμογή και η λειτουργία του παρόντος άρθρου μπορεί να αποτελέσουν το αντικείμενο συζήτησης και επανεξέτασης
στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης. Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, η επιτροπή
εμπορίου και ανάπτυξης μπορεί να επανεξετάζει τις ποσότητες αναφοράς και τα γεωργικά προϊόντα, όπως προβλέπεται στο
παρόν άρθρο.
7.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για περίοδο δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 36
Μέτρα διασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η άρση των εμπορικών φραγμών μεταξύ τους, όπως προβλέπεται στην παρούσα
συμφωνία, ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις στους παραγωγούς των κρατών ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ στον
αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων και συμφωνούν να διαβουλεύονται μεταξύ τους σχετικά με τα ζητήματα αυτά.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34, όπου είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή την ανακούφιση κρίσιμης γενικής ή
τοπικής ανεπάρκειας ειδών διατροφής ή άλλων προϊόντων ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας
ενός κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και όταν η κατάσταση αυτή προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές δυσχέρειες στο
κράτος αυτό, το κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζεται στην παράγραφο 7 στοιχεία β) έως δ), στην παράγραφο 8 και στην παράγραφο 9 του άρθρου 34. Το μέτρο θα επανεξε
τάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και θα καταργείται αμέσως μόλις παύουν να υφίστανται οι περιστάσεις που οδήγησαν στην
επιβολή του.
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Άρθρο 37
Μεταβατικά μέτρα διασφάλισης των κρατών ΜΛΝΣ
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την ευαισθησία των απελευθερωμένων προϊόντων που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα V για τα κράτη ΜΛΝΣ.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34, σε περίπτωση που ένα από τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα V
καταγωγής ΕΕ εισάγεται στην επικράτεια ενός κράτους ΜΛΝΣ σε ποσότητες τόσο αυξημένες που να προκαλούν ή να απειλούν
να προκαλέσουν σοβαρή ζημία σε οποιοδήποτε κράτος ΜΛΝΣ, το εν λόγω κράτος ΜΛΝΣ μπορεί να εφαρμόζει μεταβατικό
μέτρο διασφάλισης.
3.
Το μέτρο διασφάλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 λαμβάνει τη μορφή δασμού επί του υπό εξέταση προϊόντος
που απαριθμείται στο παράρτημα V έως ένα επίπεδο που δεν υπερβαίνει τον εφαρμοζόμενο δασμολογικό συντελεστή ΜΕΚ κατά
τον χρόνο λήψης του μέτρου ή θεσπίζει μηδενική δασμολογική ποσόστωση (ΔΠ), με την προϋπόθεση ότι το ύψος του δασμού
εκτός της ποσόστωσης δεν υπερβαίνει τον εφαρμοζόμενο δασμολογικό συντελεστή ΜΕΚ κατά τη στιγμή της λήψης του μέτρου.
4.
Τριάντα (30) ημέρες πριν από την εφαρμογή του μέτρου διασφάλισης, το οικείο κράτος ΜΛΝΣ κοινοποιεί γραπτώς το
μέτρο στην ΕΕ. Μετά την κοινοποίηση, το οικείο κράτος ΜΛΝΣ διαθέτει προθεσμία εξήντα (60) ημερών για να παράσχει όλες
τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το μέτρο.
5.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 ανωτέρω, το οικείο κράτος ΜΛΝΣ και η ΕΕ, κατόπιν αιτήματος ενός από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, διεξάγουν διαβουλεύσεις σχετικά με το μέτρο διασφάλισης.
6.
Τα μέτρα διασφάλισης τα οποία αφορά το παρόν άρθρο εφαρμόζονται για περίοδο τεσσάρων (4) ετών κατ' ανώτατο όριο.
Όταν εξακολουθούν να συντρέχουν οι περιστάσεις που επιτρέπουν την επιβολή του μέτρου, το μέτρο αυτό μπορεί να επεκταθεί
για περαιτέρω περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών.
7.
Κανένα μέτρο διασφάλισης που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν μπορεί να θεσπίζεται δώδεκα (12) έτη μετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 38
Εγγυήσεις για την προστασία των νεοσύστατων βιομηχανιών
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34, η Μποτσουάνα, το Λεσόθο, η Ναμίμπια, η Μοζαμβίκη και η Σουαζιλάνδη μπορούν
προσωρινά να αναστείλουν την περαιτέρω μείωση του δασμολογικού συντελεστή ή να αυξήσουν τον δασμολογικό συντελεστή
σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει τον εφαρμοζόμενο δασμό ΜΕΚ, όταν ένα προϊόν καταγωγής ΕΕ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των
δασμών, εισάγεται στο έδαφός τους σε αυξημένες ποσότητες και υπό προϋποθέσεις τέτοιες που να απειλείται η δημιουργία μιας
νεοσύστατης βιομηχανίας, ή να προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει διαταραχές σε μια νεοσύστατη βιομηχανία που παράγει
ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα.
2.
Τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1 από ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
που είναι επίσης κράτος μέλος της SACU λαμβάνουν τη μορφή της επιβολής πρόσθετων δασμών αποκλειστικά από το κράτος
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ το οποίο επικαλείται τη διάταξη αυτή.
3.
Τα μέτρα διασφάλισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να εφαρμοστούν για περίοδο μέχρι οκτώ (8) έτη και
μπορούν να παραταθούν περαιτέρω με απόφαση του κοινού συμβουλίου
4.

Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) όταν ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ θεωρεί ότι υφίστανται οι περιστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, παραπέμπει
αμέσως το ζήτημα για εξέταση στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης. Το οικείο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ παρέχει στην
επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξοδική εξέταση της κατάστασης·
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β) η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης μπορεί να διατυπώσει σύσταση με στόχο να επιτευχθεί μια αποδεκτή λύση που
χρειάζεται για την αποκατάσταση των περιστάσεων που έχουν ανακύψει. Σε περίπτωση που η επιτροπή εμπορίου και
ανάπτυξης δεν προβεί σε συστάσεις ή δεν επιτευχθεί άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση
της υπόθεσης στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης, το οικείο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα
με το παρόν άρθρο·
γ) κατά την εφαρμογή των μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 1, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα μέτρα εκείνα που
διαταράσσουν το λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας· και
δ) Κάθε μέτρο που λαμβάνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου κοινοποιείται αμέσως στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης και
υπόκειται σε περιοδικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής.
5.
Σε κρίσιμες περιστάσεις όταν μια καθυστέρηση προξενεί ζημία που θα ήταν δύσκολο να διορθωθεί, το οικείο κράτος
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορεί να λάβει προσωρινά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα, χωρίς να συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις της παραγράφου 4. Το μέτρο αυτό μπορεί να αναληφθεί για ανώτατο διάστημα διακοσίων (200) ημερών. Η διάρκεια
ισχύος κάθε τέτοιου προσωρινού μέτρου συνυπολογίζεται στην αρχική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Κατά τη
λήψη αυτών των προσωρινών μέτρων, λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων συμβαλλόμενων μερών. Το
οικείο εισάγον κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ενημερώνει την ΕΕ και παραπέμπει αμέσως το ζήτημα στην επιτροπή εμπορίου και
ανάπτυξης για εξέταση του εν λόγω προσωρινού μέτρου.
6.

Τα κράτη μέλη της SACU έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση του άρθρου 26 της συμφωνίας SACU.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μη δασμολογικά μέτρα
Άρθρο 39
Απαγόρευση ποσοτικών περιορισμών
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να εφαρμόζουν ποσοτικούς περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί
επιβάλλονται σύμφωνα με τη συμφωνία του ΠΟΕ.

Άρθρο 40
Εθνική μεταχείριση όσον αφορά την εσωτερική φορολογία και ρυθμίσεις
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι εσωτερικοί φόροι και άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις, οι νόμοι, κανονισμοί
και απαιτήσεις που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά, την προσφορά προς πώληση, την αγορά, τη μεταφορά, τη διανομή ή τη
χρήση των προϊόντων, καθώς και οι εσωτερικές ποσοτικές ρυθμίσεις για την ανάμειξη, τη μεταποίηση ή τη χρήση προϊόντων σε
συγκεκριμένες ποσότητες ή αναλογίες δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν επί των εισαγομένων ή εγχωρίων προϊόντων ώστε να
προστατευτεί η εγχώρια παραγωγή.
2.
Τα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους δεν υπόκεινται, άμεσα ή έμμεσα, σε εσωτερικούς
φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις, οποιουδήποτε χαρακτήρα, που υπερβαίνουν τους φόρους ή τις επιβαρύνσεις που
εφαρμόζονται, άμεσα ή έμμεσα, σε ομοειδή εγχώρια προϊόντα. Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιβάλλουν με άλλο τρόπο
εσωτερικούς φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις στα εισαγόμενα ή εγχώρια προϊόντα κατά τρόπο αντίθετο προς τις αρχές
που ορίζονται στην παράγραφο 1 (1).
3.
Τα εισαγόμενα προϊόντα καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους τυγχάνουν μεταχείρισης τουλάχιστον το ίδιο
ευνοϊκής με την εφαρμοζομένη σε ομοειδή εγχώρια προϊόντα εθνικής καταγωγής έναντι όλων των νόμων, των κανονισμών και
των απαιτήσεων που έχουν σχέση με την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την αγορά, τη μεταφορά, τη διανομή ή τη
χρήση τους στην εγχώρια αγορά. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν απαγορεύουν την εφαρμογή διαφοροποιημένων
εσωτερικών επιβαρύνσεων μεταφοράς που βασίζονται αποκλειστικά στην οικονομική λειτουργία των μεταφορικών μέσων και όχι
στην εθνικότητα του προϊόντος.
(1) Φόρος που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της πρώτης πρότασης της παρούσας παραγράφου θεωρείται ότι έρχεται σε αντίθεση προς τις
διατάξεις της δεύτερης πρότασής της μόνο στις περιπτώσεις ανταγωνισμού μεταξύ, αφενός, ενός φορολογούμενου προϊόντος και, αφετέρου, ενός
ευθέως ανταγωνιστικού ή υποκατάστατου προϊόντος που δεν φορολογείται κατά τον ίδιο τρόπο.
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4.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν εσωτερικές ποσοτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ανάμειξη, τη
μεταποίηση ή τη χρήση προϊόντων σε συγκεκριμένες ποσότητες ή αναλογίες που απαιτούν, αμέσως ή εμμέσως, την προμήθεια
κάποιας συγκεκριμένης ποσότητας ή ποσοστού του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο των ρυθμίσεων από εγχώριες πηγές.
Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιβάλλουν με άλλο τρόπο εσωτερικές ποσοτικές ρυθμίσεις κατά τρόπο αντίθετο προς τις
αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 1.
5.
Δεν επιβάλλονται εσωτερικές ποσοτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ανάμειξη, τη μεταποίηση ή τη χρήση προϊόντων σε
συγκεκριμένες ποσότητες ή αναλογίες κατά τρόπο ώστε να κατανεμηθεί οποιαδήποτε τέτοια ποσότητα ή αναλογία μεταξύ των
εξωτερικών πηγών εφοδιασμού.
6.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε νόμους, κανονισμούς ή όρους που διέπουν την προμήθεια από
δημόσιους φορείς προϊόντων που αγοράζονται για να χρησιμοποιηθούν από της δημόσιες αρχές και όχι για να μεταπωληθούν
στο εμπορικό κύκλωμα ή για να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή αγαθών που προορίζονται για εμπορική πώληση.
7.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαγορεύουν την καταβολή επιδοτήσεων μόνο στους εθνικούς παραγωγούς,
συμπεριλαμβανομένων πληρωμών που προέρχονται από το προϊόν των εσωτερικών φόρων ή επιβαρύνσεων που επιβάλλονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και επιδοτήσεων υπό μορφή αγοράς εγχώριων προϊόντων από τις δημόσιες
αρχές.
8.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι τα εσωτερικά μέγιστα μέτρα ελέγχου των τιμών, ακόμα και αν συμμορφώνονται
με τις άλλες διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να έχουν επιζήμιες επιπτώσεις για τα συμφέροντα των συμβαλλόμενων
μερών που προμηθεύουν τα εισαγόμενα προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τα εν λόγω μέτρα
λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των εξαγόντων συμβαλλόμενων μερών προκειμένου να αποφεύγονται στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό τυχόν επιζήμια αποτελέσματα.
9.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζουν κανένα συμβαλλόμενο μέρος να θεσπίζει ή να διατηρεί εσωτερικές
ποσοτικές ρυθμίσεις σχετικά με εκτεθειμένες κινηματογραφικές ταινίες και είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του άρθρου IV της
GATT του 1947.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών
Άρθρο 41
Στόχοι
Οι στόχοι του παρόντος κεφαλαίου είναι:
α) να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της διευκόλυνσης των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών με
σκοπό να εξασφαλίσουν ότι η σχετική νομοθεσία και διαδικασίες, καθώς και η διοικητική ικανότητα των τελωνειακών αρχών,
πληρούν τους στόχους του αποτελεσματικού ελέγχου και της προαγωγής της διευκόλυνσης του εμπορίου·
β) να προωθήσουν την εναρμόνιση της τελωνειακής νομοθεσίας και των τελωνειακών διαδικασιών·
γ) να εξασφαλίσουν ότι οι θεμιτοί στόχοι δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με την ασφάλεια
και την πρόληψη της απάτης στον τομέα της διευκόλυνσης των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών
δεν διακυβεύονται κατά κανένα τρόπο· και
δ) να παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη στις τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ώστε οι υπηρεσίες αυτές να
εφαρμόζουν αποτελεσματικά την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 42
Τελωνειακή και διοικητική συνεργασία
1.
Για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και να ανταποκριθούν ουσιαστικά στους
στόχους που προβλέπει το άρθρο 41, τα συμβαλλόμενα μέρη:
α) ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την τελωνειακή νομοθεσία και τις τελωνειακές διαδικασίες·
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β) αναπτύσσουν κοινές πρωτοβουλίες σχετικά με τη διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών
και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας·
γ) ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης σε θέματα
συναφή με το παρόν κεφάλαιο·
δ) ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για θέματα σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετα
κόμισης, καθώς και για τη βελτίωση των υπηρεσιών στην επιχειρηματική κοινότητα·
ε) ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διευκόλυνση της διαμετακόμισης·
στ) διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών· και
ζ) προωθούν το συντονισμό μεταξύ όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα προετοιμάσουν και θα αναπτύξουν ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την εφαρμογή του
πλαισίου προτύπων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων («ΠΟΤ») του 2005 για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση του
παγκόσμιου εμπορίου. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην καταβολή προσπάθειας για
αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος του Εξουσιοδοτημένου Οικονομικού Φορέα και για την αναταλλαγή πληροφοριών εκ των
προτέρων, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική εκτίμηση της επικινδυνότητας και η διαχείριση για λόγους ασφάλειας.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του
πρωτοκόλλου 2.

Άρθρο 43
Τελωνειακή νομοθεσία και διαδικασίες
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι αντίστοιχες εμπορικές και τελωνειακές νομοθετικές πράξεις και διαδικασίες τους
βασίζονται στο μέτρο του δυνατού:
α) στην αναθεωρημένη σύμβαση του Κυότο για την απλούστευση και την εναρμόνιση των τελωνειακών διαδικασιών, στα
ουσιαστικά στοιχεία του πλαισίου προτύπων του ΠΟΤ για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου, στη
διεθνή σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων και σε άλλα διεθνή μέσα
και πρότυπα που εφαρμόζονται στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου·
β) στην ανάγκη προστασίας και διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου·
γ) στην ανάγκη να αποφεύγονται περιττές και διακριτικές επιβαρύνσεις των οικονομικών φορέων, στην ανάγκη προστασίας από
την απάτη και τη διαφθορά και στην ανάγκη παροχής περαιτέρω διευκολύνσεων για τους οικονομικούς φορείς με υψηλό
επίπεδο συμμόρφωσης·
δ) στην ανάγκη κάθε συμβαλλόμενο μέρος να εφαρμόζει ένα ενιαίο διοικητικό έγγραφο ή ηλεκτρονικό ισοδύναμο·
ε) στην εφαρμογή σύγχρονων τελωνειακών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της επικινδυνότητας, της
απλούστευσης των διαδικασιών εισόδου και θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, των εκ των υστέρων
ελέγχων και των μεθόδων λογιστικού ελέγχου των εταιρειών·
στ) στη διαφάνεια, στην αποτελεσματικότητα και στην αναλογικότητα, ώστε να μειώνεται το κόστος και να αυξάνεται η
δυνατότητα πρόβλεψης εκ μέρους των οικονομικών φορέων·
ζ) στην ανάγκη για τη μη εφαρμογή διακρίσεων όσον αφορά τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις
εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων, αν και γίνεται δεκτό ότι οι αποστολές ενδέχεται να αντιμετω
πίζονται διαφορετικά, ανάλογα με τα αντικειμενικά κριτήρια εκτίμησης της επικινδυνότητας·
η) στην προοδευτική ανάπτυξη συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στην τεχνολογία πληροφοριών, για
τις διαδικασίες εξαγωγής και εισαγωγής, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών
φορέων, των τελωνειακών αρχών και άλλων υπηρεσιών·
θ) στην υιοθέτηση συστημάτων που διευκολύνουν την εισαγωγή των εμπορευμάτων μέσω της χρησιμοποίησης απλουστευμένων
τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων, συμπεριλαμβανομένου του εκτελωνισμού πριν από την άφιξη·
ι)

στην εξάλειψη κάθε απαίτησης για την υποχρεωτική διεξαγωγή ελέγχων πριν από την αποστολή ή ισοδυνάμων τους, με
βάση τη συμφωνία του ΠΟΕ για τον έλεγχο πριν από την αποστολή·
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ια) στην εφαρμογή κανόνων που διασφαλίζουν ότι κάθε κύρωση που επιβάλλεται για ελάσσονες παραβάσεις της τελωνειακής
νομοθεσίας ή των διαδικαστικών κανόνων είναι ανάλογη της παράβασης και, κατά την εφαρμογή της, δεν συνεπάγεται
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις του εκτελωνισμού·
ιβ) σε ένα σύστημα έκδοσης δεσμευτικών αποφάσεων για τελωνειακά θέματα, ιδίως όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη και
τους κανόνες καταγωγής, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην αντίστοιχη νομοθεσία τους·
ιγ) στη διευκόλυνση των μετακινήσεων διαμετακόμισης·
ιδ) στην εξάλειψη κάθε απαίτησης για υποχρεωτική χρησιμοποίηση εκτελωνιστών· και
ιε) σε κανόνες που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι αναλογικοί, όσον αφορά τη χορήγηση
αδειών στους εκτελωνιστές.
2.
Για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και για τη διασφάλιση διαφάνειας και αποτελεσματικότητας των τελωνειακών
πράξεων, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται:
α) να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι υψηλότερες προδιαγραφές ακεραιότητας, μέσω της εφαρμογής μέτρων καταπολέμησης
της διαφθοράς στο συγκεκριμένο τομέα·
β) να λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα για τη μείωση, την απλούστευση και την τυποποίηση των δεδομένων στα έγγραφα που
ζητούν οι τελωνειακές υπηρεσίες και άλλες σχετικές υπηρεσίες·
γ) να απλουστεύουν τις απαιτήσεις και τις διατυπώσεις, εφόσον είναι δυνατόν, όσον αφορά την ταχεία παράδοση και
εκτελωνισμό των εμπορευμάτων·
δ) προβλέπουν αποτελεσματικές και ταχείες διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και παρέχουν το δικαίωμα προσφυγής
κατά διοικητικών ενεργειών, κανόνων και αποφάσεων των τελωνειακών και άλλων αρχών που επηρεάζουν τις εισαγωγές, τις
εξαγωγές ή τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων. Οι διαδικασίες προσφυγής είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους, συμπεριλαμβα
νομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· και
ε) να δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για την αποτελεσματική εκτέλεση των νομοθετικών απαιτήσεων.

Άρθρο 44
Διευκόλυνση της κυκλοφορίας υπό καθεστώς διαμετακόμισης
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν την ελευθερία διαμετακόμισης από το έδαφός τους μέσω της πλέον κατάλληλης για
τη διαμετακόμιση διαδρομής. Τυχόν έλεγχοι ή απαιτήσεις πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις, να είναι αναλογικοί και να
εφαρμόζονται ομοιόμορφα.
2.
Με την επιφύλαξη του θεμιτού τελωνειακού ελέγχου, τα συμβαλλόμενα μέρη επιφυλάσσουν στα εμπορεύματα που
διαμετακομίζονται μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με τη μεταχείριση που επιφυλάσσουν στα εισαγόμενα και εξαγόμενα εγχώρια
εμπορεύματα και στις μετακινήσεις τους.
3.

Τα συμβαλλόμενα μέρη:

α) θέτουν σε λειτουργία καθεστώτα μεταφοράς υπό τελωνειακό έλεγχο, τα οποία επιτρέπουν τη διαμετακόμιση των
εμπορευμάτων χωρίς καταβολή δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων, εκτός από την παροχή κατάλληλης εγγύησης.
β) προωθούν και υλοποιούν περιφερειακά καθεστώτα διαμετακόμισης·
γ) χρησιμοποιούν διεθνή πρότυπα και μέσα για τη διαμετακόμιση· και
δ) προωθούν το συντονισμό μεταξύ όλων των οικείων υπηρεσιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Άρθρο 45
Σχέσεις με την επιχειρηματική κοινότητα
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν:
α) να εξασφαλίζουν ότι όλες οι νομοθεσίες, οι διαδικασίες, τα τέλη και οι τελικές επιβαρύνσεις, καθώς και, όποτε είναι δυνατόν,
οι σχετικές επεξηγήσεις δημοσιοποιούνται, εφόσον είναι δυνατόν, μέσω ηλεκτρονικών μέσων·
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β) να διεξάγουν, στο μέτρο του δυνατού, έγκαιρες και τακτικές διαβουλεύσεις με τους εμπορικούς εκπροσώπους για τις
νομοθετικές προτάσεις και διαδικασίες που αφορούν τελωνειακά και εμπορικά θέματα·
γ) να θεσπίζουν και να θέτουν σε ισχύ, εφόσον είναι δυνατόν, νέες ή τροποποιημένες νομοθετικές πράξεις και διαδικασίες κατά
τρόπον ώστε οι έμποροι να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάζονται καλά για την τήρηση των εν λόγω πράξεων και
διαδικασιών. Τα συμβαλλόμενα μέρη δημοσιοποιούν σχετικές ανακοινώσεις διοικητικής φύσης, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων των υπηρεσιών και των διαδικασιών εγγραφής, των ωρών και των διαδικασιών λειτουργίας των τελωνειακών
υπηρεσιών στους λιμένες και τα συνοριακά σημεία διέλευσης, καθώς και των σημείων επαφής για την αναζήτηση
πληροφοριών· και
δ) να ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ οικονομικών φορέων και των σχετικών τελωνειακών υπηρεσιών μέσω της χρήσης μέσων,
όπως μνημονίων συμφωνίας.

Άρθρο 46
Δασμολογητέα αξία
1.
Η συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VII της GATT 1994 («Συμφωνία του ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία») διέπει
τους κανόνες για τη δασμολογητέα αξία που εφαρμόζονται στις εμπορικές συναλλαγές οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα
συμφωνία.
2.

Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την επίτευξη κοινής προσέγγισης σε ζητήματα που αφορούν τη δασμολογητέα αξία.

Άρθρο 47
Εναρμόνιση των τελωνειακών προτύπων σε περιφερειακό επίπεδο
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν την εναρμόνιση της νομοθεσίας, των διαδικασιών, των προτύπων και των απαιτήσεων
που αφορούν τα τελωνεία.
2.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καθορίζει το περιεχόμενο και τον ρυθμό της διαδικασίας αυτής.

Άρθρο 48
Στήριξη των τελωνειακών διοικητικών αρχών των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της στήριξης των τελωνειακών αρχών των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για
την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους Ι κεφάλαιο ΙΙΙ.
2.

Οι τομείς στους οποίους θα δοθεί στήριξη κατά προτεραιότητα είναι:

α) η εφαρμογή σύγχρονων τελωνειακών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων:
i)

της διαχείρισης κινδύνων,

ii) των εκ των υστέρων ελέγχων, και
iii) της αυτοματοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών·
β) ο έλεγχος της δασμολογητέας αξίας, της δασμολογικής κατάταξης και των κανόνων καταγωγής, μεταξύ άλλων για να
ικανοποιείται η απαίτηση του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο ι)·
γ) η διευκόλυνση της διαμετακόμισης και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών ρυθμίσεων διαμετακόμισης·
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δ) τα θέματα διαφάνειας σχετικά με τη δημοσίευση και τη διαχείριση όλων των κανονισμών στον τομέα του εμπορίου, καθώς
και των σχετικών τελών και διατυπώσεων·
ε) η θέσπιση και η εκτέλεση διαδικασιών και πρακτικών που αντανακλούν διεθνή μέσα και πρότυπα που εφαρμόζονται στον
τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της αναθεωρημένης σύμβασης του Κιότο για
την απλούστευση και εναρμόνιση των τελωνειακών διαδικασιών και του πλαισίου προτύπων του ΠΟΤ για την ασφάλεια και
τη διευκόλυνση των παγκόσμιων συναλλαγών.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη διεξαγωγής μελετών για την εκτίμηση των ειδικών αναγκών, συνυπολο
γίζοντας την κατάσταση σε κάθε χώρα, χρησιμοποιώντας τα μέσα εκτίμησης αναγκών του ΠΟΕ και του ΠΟΤ ή οποιοδήποτε
άλλο αμοιβαία αποδεκτό μέσο.

Άρθρο 49
Μεταβατικές ρυθμίσεις
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη μεταβατικών ρυθμίσεων για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
2.
Με δεδομένη την ανάγκη αύξησης της ικανότητάς τους στον τομέα της διευκόλυνσης των τελωνειακών διαδικασιών και
των εμπορικών συναλλαγών και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους έναντι του ΠΟΕ, τα κράτη ΣΟΕΣ
της ΚΑΜΑ διαθέτουν μεταβατική περίοδο οκτώ (8) ετών για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα
άρθρα 27, 43, 44 και 45, όταν κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας υπάρχει ανάγκη αύξησης ικανότητας.
3.
Το κοινό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την παράταση της μεταβατικής περιόδου κατά δύο (2) έτη στην περίπτωση που
η αναγκαία ικανότητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Άρθρο 50
Ειδική επιτροπή για τη διευκόλυνση των τελωνειακών και εμπορικών συναλλαγών
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν ειδική επιτροπή για τη διευκόλυνση των τελωνειακών και εμπορικών συναλλαγών, η
οποία αποτελείται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.
2.

Τα καθήκοντα της ειδικής επιτροπής για τη διευκόλυνση των τελωνειακών και εμπορικών συναλλαγών περιλαμβάνουν:

α) την παρακολούθηση της εφαρμογής και του τρόπου διαχείρισης του παρόντος κεφαλαίου και του πρωτοκόλλου Ι·
β) την εξασφάλιση ενός φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης όλων των θεμάτων που αφορούν τα τελωνεία, συμπερι
λαμβανομένων των κανόνων καταγωγής, των γενικών τελωνειακών διαδικασιών, της δασμολογητέας αξίας, της
δασμολογικής κατάταξης, της διαμετακόμισης και της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα·
γ) τη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων καταγωγής και των
σχετικών τελωνειακών διαδικασιών, των γενικών τελωνειακών διαδικασιών και της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε
τελωνειακά ζητήματα·
δ) την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων και την τεχνική βοήθεια·
ε) την παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 47·
στ) τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της· και
ζ) κάθε άλλο ζήτημα που έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με το παρόν κεφάλαιο.
3.
Η ειδική επιτροπή για τη διευκόλυνση των τελωνειακών και εμπορικών συναλλαγών συνέρχεται σε ημερομηνία και με
ημερήσια διάταξη που καθορίζονται εκ των προτέρων από τα συμβαλλόμενα μέρη.
4.
Στην ειδική επιτροπή για τη διευκόλυνση των τελωνειακών και εμπορικών συναλλαγών προεδρεύουν εναλλακτικά τα
συμβαλλόμενα μέρη.
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5.
Η ειδική επιτροπή για τη διευκόλυνση των τελωνειακών και εμπορικών συναλλαγών λογοδοτεί στην επιτροπή εμπορίου
και ανάπτυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο
Άρθρο 51
Πολυμερείς υποχρεώσεις
1.
Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη
συμφωνία σχετικά με τα τεχνικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές («συμφωνία ΤΕΕΣ του ΠΟΕ»).
2.
Τα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπουν τις δραστηριότητες των συμβαλλόμενων μερών οι οποίες εμπίπτουν στο
πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 52
Στόχοι
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν:
α) να συνεργάζονται με σκοπό να διευκολύνουν και να αυξήσουν τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές μέσω του εντοπισμού,
της πρόληψης και της εξάλειψης των περιττών εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας
ΤΕΕΣ του ΠΟΕ·
β) να συνεργάζονται για την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και ειδικά της περιφερειακής ολοκλήρωσης και
συνεργασίας των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, σε θέματα που αφορούν τα τεχνικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές· και
γ) να δημιουργήσουν και να αυξήσουν την τεχνική ικανότητα των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ σε θέματα που αφορούν τα τεχνικά
εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές.
Άρθρο 53
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
1.
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα πρότυπα, τους τεχνικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες
διαπίστωσης της συμμόρφωσης όπως ορίζονται στη συμφωνία ΤΕΕΣ του ΠΟΕ, στον βαθμό που επηρεάζουν τις εμπορικές
συναλλαγές οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία.
2.

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισμοί της συμφωνίας ΤΕΕΣ του ΠΟΕ.

Άρθρο 54
Συνεργασία και περιφερειακή ολοκλήρωση
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία μεταξύ των εθνικών και των περιφερειακών αρχών που ασχολούνται με
θέματα ΤΕΕΣ, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, διευκολύνει σημαντικά τόσο τις ενδοπεριφερειακές εμπορικές
συναλλαγές όσο και το εμπόριο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, καθώς και τη συνολική διαδικασία περιφερειακής
ολοκλήρωσης και δεσμεύονται να συνεργαστούν για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 55
Διαφάνεια
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την αρχή της διαφάνειας στην εφαρμογή των τεχνικών κανονισμών και προτύπων
με βάση τη συμφωνία ΤΕΕΣ του ΠΟΕ.
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2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία των αποτελεσματικών μηχανισμών διαβούλευσης, κοινοποίησης και
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τους τεχνικούς κανονισμούς και τα πρότυπα με βάση τη συμφωνία ΤΕΕΣ του ΠΟΕ.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συγκροτήσουν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για να εξασφαλίζεται ότι τα
κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα νέα μέτρα της ΕΕ που είναι δυνατό να επηρεάσουν τις εξαγωγές
των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στην ΕΕ. Τα συμβαλλόμενα μέρη κάνουν βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών και
αποφεύγουν τις περιττές επικαλύψεις σε πολυμερείς ή μονομερείς μηχανισμούς.

Άρθρο 56
Μέτρα που συνδέονται με τα τεχνικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν τους καταλληλότερους για συγκεκριμένα ζητήματα ή
τομείς προτεραιότητας μηχανισμούς από εκείνους που υποστηρίζονται από τη συμφωνία ΤΕΕΣ του ΠΟΕ. Στους μηχανισμούς
αυτούς μπορούν να περιλαμβάνονται:
α) η εντατικοποίηση της συνεργασίας τους, προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές τους,
αυξάνοντας την αμοιβαία γνώση και κατανόηση των συστημάτων τους στον τομέα των τενχικών κανονισμών, προτύπων,
μετρολογίας, διαπίστευσης και εκτίμησης της συμμόρφωσης·
β) η ανταλλαγή πληροφοριών, ο εντοπισμός και η εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών για συγκεκριμένα ζητήματα ή τομείς,
δηλαδή η ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα, η εμπιστοσύνη στη δήλωση συμμόρφωσης του προμηθευτή, η χρήση
διεθνώς αναγνωρισμένης πιστοποίησης στους φορείς διαπίστωσης της συμμόρφωσης και η χρήση διεθνών συστημάτων
δοκιμής και πιστοποίησης προϊόντων·
γ) ο προσδιορισμός και η οργάνωση παρεμβάσεων σε συγκεκριμένους τομείς σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς και τις
διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης, με σκοπό να διευκολύνεται η κατανόηση και η πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές
των εν λόγω τομέων. Οι τομείς αυτοί επιλέγονται συνεκτιμώντας βασικούς τομείς των εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμ
βανομένων των προϊόντων προτεραιότητας·
δ) η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργασίας και μέτρων με σκοπό να δοθεί στήριξη στην εφαρμογή των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων βάσει της συμφωνίας ΤΕΕΣ του ΠΟΕ·
ε) η ανάπτυξη κοινών απόψεων και προσεγγίσεων σχετικά με πρακτικές τεχνικών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων της
διαφάνειας, της διαβούλευσης, των αναγκών και της αναλογικότητας, η χρήση διεθνών προτύπων, απαιτήσεων διαπίστωσης
της συμμόρφωσης, η χρήση εκτιμήσεων επιπτώσεων και επικινδυνότητας, η εκτέλεση και η εποπτεία της αγοράς, όπου
χρειάζεται·
στ) η προώθηση της εναρμόνισης, όπου είναι δυνατό και σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα,
και η χρήση των προτύπων αυτών για την ανάπτυξη τεχνικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης·
ζ) η δέσμευση να εξετάσουν, σε εύθετο χρόνο, το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης συμφωνιών για την αμοιβαία αναγνώριση σε
τομείς αμοιβαίου οικονομικού ενδιαφέροντος·
η) η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων των συμβαλλόμενων μερών που είναι αρμόδιες για τις τεχνικές
ρυθμίσεις, τη μετρολογία, την τυποποίηση, τη δοκιμή, την πιστοποίηση, την επιθεώρηση και τη διαπίστευση· και
θ) η προώθηση της συμμετοχής των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ σε διεθνείς φορείς τυποποίησης.

Άρθρο 57
Ρόλος της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης για θέματα ΤΕΕΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης είναι αρμόδια:
α) να επιβλέπει και επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·
β) να παρέχει συντονισμό και συμβουλές για θέματα ΤΕΕΣ·
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γ) να προσδιορίζει και να επανεξετάζει τους τομείς και τα προϊόντα προτεραιότητας και τους τομείς προτεραιότητας για
συνεργασία που προκύπτουν
δ) να υποβάλλει συστάσεις για τροποποιήσεις του παρόντος κεφαλαίου, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο· και
ε) να αντιμετωπίζει κάθε άλλο ζήτημα που έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με το παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 58
Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργασίας στους τομείς των τεχνικών κανονισμών, των προτύπων,
της μετρολογίας, της διαπίστευσης και της διαπίστωσης της συμμόρφωσης με σκοπό την επίτευξη των στόχων του παρόντος
κεφαλαίου·
2.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθοι είναι τομείς προτεραιότητας για συνεργασία:

α) η καθιέρωση των κατάλληλων ρυθμίσεων για την ανταλλαγή πραγματογνωμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής
κατάλληλης κατάρτισης ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής και διαρκής τεχνική ικανότητα των αρμόδιων φορέων των κρατών
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για την τυποποίηση και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, και η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ αυτών των
φορέων στην επικράτεια των συμβαλλόμενων μερών·
β) η ανάπτυξη ικανοτήτων στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στους τομείς των τεχνικών ρυθμίσεων, της μετρολογίας, των προτύπων,
της διαπίστευσης και της διαπίστωσης της συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων μέσω της αναβάθμισης ή της ίδρυσης εργαστηρίων
και άλλου εξοπλισμού. Στο θέμα αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της ενίσχυσης της περιφερειακής
συνεργασίας και την ανάγκη συνεκτίμησης των προϊόντων και των τομέων προτεραιότητας·
γ) η ανάπτυξη και η υιοθέτηση, στο εσωτερικό των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, εναρμονισμένων τεχνικών ρυθμίσεων, προτύπων,
μετρολογίας, διαδικασιών διαπίστευσης και διαπίστωσης της συμμόρφωσης με βάση τα σχετικά διεθνή πρότυπα·
δ) η στήριξη της συμμετοχής των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ σε διεθνείς δραστηριότητες τυποποίησης, διαπίστευσης και
μετρολογίας· και
ε) η ανάπτυξη σημείων έρευνας και κοινοποίησης της ΤΕΕΣ στο εσωτερικό των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικής μέτρα
Άρθρο 59
Πολυμερείς υποχρεώσεις
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στη συμφωνία για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας («συμφωνία ΥΦΠ του ΠΟΕ»), στη
διεθνή σύμβαση για την προστασία των φυτών («IPPC»), στην επιτροπή του Codex Alimentarius και στον Παγκόσμιο
Οργανισμό για την υγεία των ζώων («OIE»).
2.
Τα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπουν τις δραστηριότητες των συμβαλλόμενων μερών οι οποίες εμπίπτουν στο
πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 60
Στόχοι
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν:
α) να διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που εγκρίνονται εφαρμόζονται μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο για
την προστασία της υγείας ή της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΥΦΠ
του ΠΟΕ·
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β) να συνεργάζονται για την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και ειδικά της συνεργασίας των κρατών ΣΟΕΣ της
ΚΑΜΑ σε θέματα σχετικά με υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα («μέτρα ΥΦΥ») και να επιλύουν τα προβλήματα που
προκύπτουν από ΥΦΥ μέτρα για προϊόντα και τομείς προτεραιότητας όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI, λαμβάνοντας,
παράλληλα, δεόντως υπόψη την περιφερειακή ολοκλήρωση.
γ) να προωθούν τη συνεργασία με σκοπό την αναγνώριση των κατάλληλων επιπέδων προστασίας στα μέτρα ΥΦΥ· και
δ) να δημιουργήσουν και να αυξήσουν την τεχνική ικανότητα των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για την εφαρμογή και την παρακο
λούθηση των μέτρων ΥΦΥ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αυξημένης χρησιμοποίησης των διεθνών προτύπων και
άλλων θεμάτων σχετικών με τα ΥΦΥ μέτρα.

Άρθρο 61
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
1.

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα μέτρα ΥΦΥ, όπως ορίζονται στη συμφωνία ΥΦΠ του ΠΟΕ.

2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στη συμφωνία ΥΦΠ του ΠΟΕ
και στους διεθνείς φορείς τυποποίησης, συγκεκριμένα δε στην επιτροπή του Codex Alimentarius, στη Διεθνή Σύμβαση για την
Προστασία των Φυτών (IPPC) και στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας των Ζώων (ΟΙΕ).

Άρθρο 62
Αρμόδιες αρχές
1.
Οι αντίστοιχες αρχές ΥΦΥ είναι οι αρμόδιες αρχές στα συμβαλλόμενα μέρη για την εφαρμογή των μέτρων που
αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.
2.
Τα μέρη, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, ενημερώνονται μεταξύ τους για τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές ΥΦΥ καθώς
και για οποιεσδήποτε αλλαγές.

Άρθρο 63
Διαφάνεια
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την αρχή της διαφάνειας στην εφαρμογή των ΥΦΥ μέτρων, με βάση τη συμφωνία
ΥΦΠ του ΠΟΕ.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία των αποτελεσματικών μηχανισμών διαβούλευσης, κοινοποίησης και
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τα ΥΦΥ μέτρα με βάση τη συμφωνία ΥΦΠ του ΠΟΕ.
3.
Το συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής ενημερώνει το συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής για κάθε αλλαγή των υγειονομικών και
φυτοϋγειονομικών του απαιτήσεων εισαγωγής που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εμπορικές συναλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να δημιουργήσουν μηχανισμούς για την
ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών, όπου χρειάζεται.
4.
Κατά τον καθορισμό των όρων εισαγωγής, τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν την αρχή της οριοθέτησης ή διαμερισματο
ποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν επίσης να εντοπίζουν και να προτείνουν,
από κοινού, ζώνες ή διαμερίσματα συγκεκριμένου υγειονομικού ή φυτοϋγειονομικού καθεστώτος, για κάθε περίπτωση
ξεχωριστά, προκειμένου να αποφεύγεται η διαταραχή των εμπορικών συναλλαγών.

Άρθρο 64
Ανταλλαγή πληροφοριών
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συγκροτήσουν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να εξασφαλίζεται ότι τα
κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα νέα μέτρα ΥΦΥ της ΕΕ που είναι δυνατό να επηρεάσουν τις
εξαγωγές των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στην ΕΕ. Το σύστημα θεμελιώνεται σε υπάρχοντες μηχανισμούς, όπου κρίνεται σκόπιμο.
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2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου επιδημιολογικής
επιτήρησης όσον αφορά τις νόσους των ζώων και στον τομέα της υγείας των φυτών. Τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν
πληροφορίες για την εμφάνιση βλαβερών οργανισμών και νόσων που είναι γνωστό ότι θα προκαλέσουν άμεσο κίνδυνο στο άλλο
συμβαλλόμενο μέρος.

Άρθρο 65
Ρόλος της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης για θέματα ΥΦΥ
Η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης είναι αρμόδια:
α) να επιβλέπει και επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·
β) να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει συστάσεις για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κεφαλαίου μέσω της
εφαρμογής του·
γ) να παρέχει ένα φόρουμ για συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών και για θέματα συνεργασίας·
δ) να υποβάλλει συστάσεις για τροποποιήσεις του παρόντος κεφαλαίου, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο·
ε) να αναθεωρεί τον κατάλογο των προϊόντων και των τομέων προτεραιότητας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VI καθώς
και τους τομείς προτεραιότητας για συνεργασία που προκύπτουν·
στ) την αύξηση της συνεργασίας για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την εκτέλεση των μέτρων ΥΦΥ· και
ζ) να συζητά κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω ζήτημα.

Άρθρο 66
Διαβουλεύσεις
Εάν οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει λάβει μέτρα τα οποία είναι πιθανό να
επηρεάσουν ή έχουν επηρεάσει την πρόσβαση στην αγορά του, πραγματοποιούνται οι κατάλληλες διαβουλεύσεις με σκοπό να
αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και για να βρεθεί κατάλληλη λύση με βάση τη συμφωνία ΥΦΠ του ΠΟΕ. Για
τον σκοπό αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των σημείων επαφής με τους
εμπειρογνώμονες στον υγειονομικό και φυτοϋγειονομικό τομέα, για να διευκολύνεται η επικοινωνία και η ανταλλαγή
πληροφοριών.

Άρθρο 67
Συνεργασία, αύξηση ικανότητας και τεχνική συνδρομή
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν:
α) να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων θεσμικών οργάνων των συμβαλλόμενων μερών·
β) να συνεργάζονται για τη διευκόλυνση της περιφερειακής εναρμόνισης των μέτρων και την ανάπτυξη κατάλληλων
κανονιστικών πλαισίων και πολιτικών στο εσωτερικό των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και μεταξύ αυτών, ώστε να αυξηθούν οι
ενδοπεριφερειακές εμπορικές συναλλαγές και επενδύσεις· και
γ) να συνεργάζονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
i)

αύξηση της τεχνικής ικανότητας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, για να υπάρξει
δυνατότητα υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και της ενημέρωσης
σχετικά με την επιθεώρηση, την πιστοποίηση, την εποπτεία και τον έλεγχο·

ii) αύξηση της ικανότητας των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ με σκοπό τη διατήρηση και τη διεύρυνση των ευκαιριών τους που
αφορούν την πρόσβαση σε αγορές·
iii) αύξηση της ικανότητας για να εξασφαλίζεται ότι τα μέτρα που εγκρίνονται δεν συνιστούν περιττά εμπόδια στις
εμπορικές συναλλαγές, ενώ αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών να ορίζουν δικά τους κατάλληλα
επίπεδα προστασίας·
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iv) αύξηση της τεχνικής ικανότητας για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων ΥΦΥ, συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της χρήσης των διεθνών προτύπων·
v)

προώθηση της συνεργασίας για την εφαρμογή της συμφωνίας ΥΦΠ, ιδίως την ενδυνάμωση των διαδικασιών
κοινοποίησης και των σημείων έρευνας των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τους
σχετικούς διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης·

vi) ανάπτυξη ικανοτήτων για ανάλυση της επικινδυνότητας, εναρμόνιση, συμμόρφωση, δοκιμές, πιστοποίηση, παρακο
λούθηση καταλοίπων, ιχνηλασιμότητα και διαπίστευση, μεταξύ άλλων μέσω της αναβάθμισης ή της ίδρυσης
εργαστηρίων και άλλου εξοπλισμού που θα βοηθήσει τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να συμμορφώνονται με τα διεθνή
πρότυπα. Στο θέμα αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της ενίσχυσης της περιφερειακής
συνεργασίας και την ανάγκη συνεκτίμησης των προϊόντων και των τομέων προτεραιότητας που εντοπίζονται με βάση το
παρόν κεφάλαιο· και
vii) η στήριξη της συμμετοχής των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στους σχετικούς διεθνείς φορείς τυποποίησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Γεωργία
Άρθρο 68
Συνεργασία στον γεωργικό τομέα
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία του γεωργικού τομέα στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για την
επισιτιστική ασφάλεια, τη δημιουργία αγροτικής απασχόλησης, την αύξηση των εισοδημάτων των γεωργικών νοικοκυριών, τη
δημιουργία μιας χωρίς αποκλεισμούς αγροτικής οικονομίας και ως βάση για έναν ευρύτερο εκβιομηχανισμό και βιώσιμη
ανάπτυξη, καθώς και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.
2.
Η χρήση των εξαγωγικών επιδοτήσεων στα γεωργικά προϊόντα στο εμπόριο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δεν
επιτρέπεται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.
3.
Συνάπτεται γεωργική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών για τη γεωργία, μεταξύ άλλων, την επισιτιστική ασφάλεια, την ανάπτυξη, τις περιφε
ρειακές αλυσίδες αξίας και την ολοκλήρωση. Η κάλυψη των ζητημάτων και οι επιχειρησιακοί κανόνες για τη γεωργική εταιρική
σχέση καταρτίζονται με κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 103.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Τρέχουσες πληρωμές και κινήσεις κεφαλαίων
Άρθρο 69
Τρέχουσες πληρωμές
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 70 και 71, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να μην επιβάλλουν
περιορισμούς και να επιτρέπουν να πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές για τις τρέχουσες συναλλαγές μεταξύ κατοίκων τους
σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις της
παραγράφου 1 δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πιστώσεων που δεν συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις ενός συμβαλλόμενου μέρους.

Άρθρο 70
Μέτρα διασφάλισης
1.
Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι πληρωμές και οι κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών προκαλούν ή
απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες ως προς τη λειτουργία της νομισματικής ή της συναλλαγματικής πολιτικής σε ένα
ή περισσότερα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ ή το οικείο κράτος
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορούν να λάβουν τα απολύτως απαραίτητα μέτρα διασφάλισης όσον αφορά τις πληρωμές και τις κινήσεις
κεφαλαίων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.
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2.
Το κοινό συμβούλιο ενημερώνεται αμέσως για την έκδοση τυχόν μέτρων διασφάλισης και, το ταχύτερο δυνατόν, για το
χρονοδιάγραμμα άρσης τους.

Άρθρο 71
Δυσχέρειες σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών
Όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες
σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών ή εξωτερικές δημοσιονομικές δυσχέρειες ή βρίσκεται υπό την απειλή τους, μπορεί να εγκρίνει
περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία του ΠΟΕ και τα άρθρα της συμφωνίας του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα οποία έχουν περιορισμένη διάρκεια και δεν υπερβαίνουν το απολύτως αναγκαίο για την
αποκατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών. Το συμβαλλόμενο μέρος που έχει εγκρίνει ή διατηρεί τέτοια μέτρα ενημερώνει αμέσως
το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και του υποβάλλει το ταχύτερο δυνατό χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση αυτών των μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών και επενδύσεις
Άρθρο 72
Στόχοι
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την αυξανόμενη σημασία των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών και των
επενδύσεων για την ανάπτυξη των οικονομιών τους και επανεπιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους σχετικά με τις υπηρεσίες δυνάμει
των άρθρων 41 έως 43 της συμφωνίας του Κοτονού και τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
τη Γενική συμφωνία για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών («GATS»).

Άρθρο 73
Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να διαπραγματευτούν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών με στόχο τη διεύρυνση
του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Μποτσουάνα, το Λεσόθο, η Μοζαμβίκη και η
Σουαζιλάνδη («συμμετέχοντα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ»), αφενός, και η ΕΕ, αφετέρου, έχουν ήδη αρχίσει και θα συνεχίσουν τις
διαπραγματεύσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.
2.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των συμμετεχόντων κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

α) οι διαπραγματεύσεις καλύπτουν τους ορισμούς και τις αρχές για την απελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των
υπηρεσιών·
β) οι διαπραγματεύσεις καλύπτουν καταλόγους δεσμεύσεων, οι οποίοι καθορίζουν τους όρους που ισχύουν για την
απελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών. Οι εν λόγω όροι πρέπει να παρατίθενται ανά τομέα που απελευ
θερώνεται και περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, περιορισμούς ως προς την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική
μεταχείριση, καθώς και μεταβατικές περιόδους για την απελευθέρωση·
γ) οι διαπραγματεύσεις καλύπτουν επίσης τις ρυθμιστικές διατάξεις που υποστηρίζουν την απελευθέρωση των συναλλαγών
στον τομέα των υπηρεσιών·
δ) η απελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου V της GATS·
ε) η απελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών είναι αμοιβαία και ασύμμετρη, λαμβάνοντας υπόψη τις
αναπτυξιακές ανάγκες των συμμετεχόντων κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ. Αυτό μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα τη
συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με τη συνεργασία και σχετικά με την ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση·
στ) οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στις σχετικές διατάξεις των ισχυόντων νομικών πλαισίων.
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3.
Η ΕΕ και τα συμμετέχοντα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ συμφωνούν να συνεργάζονται για την ενίσχυση των κανονιστικών
πλαισίων των συμμετεχόντων κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, καθώς και για τη στήριξη της εφαρμογής των δεσμεύσεων που
απορρέουν από τις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 8, η αύξηση της εμπορικής ικανότητας μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη οικονομικών
δραστηριοτήτων.
4.
Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να προσχωρήσει σε μελλοντική συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των
υπηρεσιών της οποίας δεν αποτελεί μέρος και η οποία έχει τύχει διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2,
μπορεί να διαπραγματευτεί τους όρους ένταξης στην εν λόγω συμφωνία.
5.
Εάν οποιαδήποτε συμφωνία που προκύψει από τις διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 4
οδηγήσει σε αποτελέσματα που αποδειχθούν ασυμβίβαστα με τη μελλοντική ανάπτυξη ενός περιφερειακού πλαισίου της ΚΑΜΑ
για τις υπηρεσίες, τα συμβαλλόμενα μέρη διαπραγματεύονται, ώστε να ευθυγραμμίσουν την εν λόγω συμφωνία με το εν λόγω
περιφερειακό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία των οφελών.

Άρθρο 74
Εμπόριο και επενδύσεις
1.
Η ΕΕ και τα συμμετέχοντα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ συμφωνούν να συνεργαστούν για επενδύσεις σύμφωνα με το
άρθρο 13 παράγραφος 6 και μπορεί στο μέλλον να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας για τις
επενδύσεις σε άλλους οικονομικούς τομείς εκτός των υπηρεσιών.
2.
Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να ενταχθεί σε μελλοντική συμφωνία για τις επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών
της οποίας δεν αποτελεί μέρος και η οποία έχει τύχει διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να διαπραγμα
τευτεί τους όρους ένταξης στην εν λόγω συμφωνία.
3.
Εάν οποιαδήποτε συμφωνία που προκύψει από τις διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2
οδηγήσει σε αποτελέσματα που αποδειχθούν ασυμβίβαστα με τη μελλοντική ανάπτυξη ενός περιφερειακού πλαισίου της ΚΑΜΑ
για τις επενδύσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν από κοινού προσπάθειες να ευθυγραμμίσουν την εν λόγω συμφωνία με
το εν λόγω περιφερειακό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία των οφελών.
ΜΕΡΟΣ III
ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 75
Στόχος
1.
Στόχος του παρόντος μέρους είναι η αποτροπή ή η επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών οι οποίες
αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία συμφωνηθείσας λύσης,
όπου αυτό είναι δυνατόν.
2.
Για διαφορές που αφορούν τη συλλογική δράση της SACU, η SACU θα ενεργεί συλλογικά για τους σκοπούς του
παρόντος μέρους, και η ΕΕ ενεργεί κατά της SACU ως τέτοια.
3.
Για διαφορές που αφορούν μια μεμονωμένη δράση ενός κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, το οικείο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
ενεργεί ατομικά για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, και η ΕΕ ενεργεί μόνο σε σχέση με το συγκεκριμένο κράτος που
θεωρεί ότι έχει παραβιάσει διάταξη της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 76
Πεδίο εφαρμογής
1.
Το παρόν μέρος εφαρμόζεται για κάθε διαφορά ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, εκτός
υπάρχει ρητή αντίθετη διάταξη.
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2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 98 της συμφωνίας του Κοτονού
εφαρμόζεται σε περίπτωση διαφοράς όσον αφορά τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Διαβουλεύσεις και διαμεσολάβηση
Άρθρο 77
Διαβουλεύσεις
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 76 με την έναρξη
διαβουλεύσεων καλή τη πίστει και με στόχο την επίτευξη συναινετικής λύσης.
2.
Ένα μέρος επιδιώκει διαβουλεύσεις με την υποβολή γραπτού αιτήματος στο άλλο μέρος και αντίγραφο στην επιτροπή
εμπορίου και ανάπτυξης, με επισήμανση του σχετικού μέτρου και των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας με τις οποίες θεωρεί
ότι δεν συμμορφώνεται το μέτρο.
3.
Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Οι διαβου
λεύσεις θεωρείται ότι έχουν ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, εκτός αν
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν τη συνέχισή τους. Όλες οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται κατά τις
διαβουλεύσεις παραμένουν εμπιστευτικές.
4.
Οι διαβουλεύσεις για επείγοντα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν αλλοιώσιμα ή εποχικά
εμπορεύματα, πραγματοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος και θεωρείται
ότι έχουν ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.
5.
Εάν οι διαβουλεύσεις δεν πραγματοποιηθούν εντός των χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 3 ή 4
αντίστοιχα, ή εάν οι διαβουλεύσεις ολοκληρωθούν χωρίς την επίτευξη αμοιβαίως αποδεκτής λύσης, το καταγγέλλον μέρος
μπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας σύμφωνα με το άρθρο 79.

Άρθρο 78
Μεσολάβηση
1.
Αν οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε αμοιβαίως αποδεκτή λύση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, κατόπιν συμφωνίας,
να προσφύγουν σε διαμεσολαβητή. Εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά τα συμβαλλόμενα μέρη, το αντικείμενο του αιτήματος
διαβουλεύσεων αποτελεί τους όρους αναφοράς για τη διαμεσολάβηση.
2.
Εφόσον τα μέρη δεν συμφωνήσουν σχετικά με διαμεσολαβητή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της
συμφωνίας για το αίτημα διαμεσολάβησης, ο/η πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης ή εκπρόσωπός του/της,
επιλέγει με κλήρωση διαμεσολαβητή μεταξύ των ατόμων τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο
άρθρο 94 και δεν είναι υπήκοοι ενός συμβαλλόμενου μέρους. Η επιλογή πραγματοποιείται εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από
την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας προσφυγής σε διαμεσολάβηση και παρουσία αντιπροσώπου κάθε συμβαλλόμενου
μέρους. Ο διαμεσολαβητής συγκαλεί συνεδρίαση με τα μέρη το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την επιλογή του. Ο
διαμεσολαβητής λαμβάνει τις παρατηρήσεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση και κοινοποιεί τη γνώμη του το αργότερο σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά τον διορισμό του.
3.
Η γνώμη του διαμεσολαβητή μπορεί να περιλαμβάνει σύσταση για τον τρόπο διευθέτησης της διαφοράς σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Η γνώμη του διαμεσολαβητή δεν είναι δεσμευτική.
4.
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να τροποποιήσουν τις προθεσμίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 2. Ο διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να αποφασίσει την τροποποίηση των εν λόγω προθεσμιών κατόπιν σχετικού
αιτήματος οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη ή κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες
δυσκολίες που συναντά το σχετικό συμβαλλόμενο μέρος ή την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.
5.
Οι διαδικασίες που συνεπάγονται διαμεσολάβηση και ιδίως όλες οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται και οι θέσεις που
λαμβάνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών, παραμένουν εμπιστευτικές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Διαδικασία επίλυσης των διάφορων
Άρθρο 79
Έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας
1.
Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να επιλύσουν τη διαφορά με διαβουλεύσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 ή
με διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 78, το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής
ομάδας διαιτησίας.
2.
Το αίτημα για σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας υποβάλλεται γραπτώς στο συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου
απευθύνεται η καταγγελία και στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης. Το καταγγέλλον μέρος επισημαίνει στην αίτησή του τα
συγκεκριμένα υπό εξέταση μέτρα και τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο εν λόγω μέτρα συνιστούν παραβίαση των διατάξεων
της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 80
Σύσταση της ειδικής ομάδας διαιτησίας
1.

Συστήνεται ειδική ομάδα διαιτησίας που αποτελείται από τρεις (3) διαιτητές.

2.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει ένα διαιτητή εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος
για σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας. Οι δύο διαιτητές ορίζουν ένα τρίτο διαιτητή ο οποίος προεδρεύει στην ειδική ομάδα
διαιτησίας, εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος για σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας. Ο/η πρόεδρος
της ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν είναι υπήκοος χώρας των συμβαλλόμενων μερών και δεν κατοικεί μόνιμα στο έδαφος χώρας
των συμβαλλόμενων μερών.
3.
Εάν και οι τρεις (3) διαιτητές δεν έχουν διοριστεί εντός είκοσι (20) ημερών ή εάν, δέκα (10) ημέρες μετά το διορισμό του
τρίτου διαιτητή, ένα συμβαλλόμενο μέρος υποβάλει στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης αιτιολογημένη γραπτή αντίρρηση
για τους διαιτητές που έχουν οριστεί, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει από τον/την πρόεδρο της επιτροπής
εμπορίου και ανάπτυξης ή τον εκπρόσωπό του/της, να επιλέξει τα τρία (3) μέλη με κλήρωση από τον κατάλογο που
καταρτίζεται σύμφωνα με τον άρθρο 94: ένα μέλος από τα πρόσωπα που προτείνει το καταγγέλλον μέρος, ένα από τα πρόσωπα
που προτείνει το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και ένα από τα πρόσωπα που έχουν επιλέξει τα μέρη, το οποίο
ασκεί καθήκοντα προέδρου. Στην περίπτωση που τα μέρη συμφωνήσουν για ένα ή περισσότερα μέλη της ειδικής ομάδας
διαιτησίας, τα υπόλοιπα μέρη επιλέγονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
4.
Ο/η πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης ή ο εκπρόσωπός του/της επιλέγει τους διαιτητές εντός πέντε (5)
ημερών από την παραλαβή του αιτήματος ενός από τα μέρη, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, παρουσία εκπροσώπου
καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.
5.

Η ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι η ημερομηνία τελικής επιλογής των τριών (3) διαιτητών.

Άρθρο 81
Ενδιάμεση έκθεση της ειδικής ομάδας διαιτησίας
Η ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιεί στα συμβαλλόμενα μέρη ενδιάμεση έκθεση που περιλαμβάνει περιγραφή και
συμπεράσματα, κατά γενικό κανόνα το αργότερο σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία
σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Σε επείγουσες περιπτώσεις η προθεσμία μειώνεται σε εξήντα (60) ημέρες. Τα
συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν στην ειδική ομάδα διαιτησίας γραπτές παρατηρήσεις για την ενδιάμεση έκθεσή της
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της έκθεσης αυτής.
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Άρθρο 82
Διαιτητική απόφαση
1.
Η ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιεί την απόφασή της στα συμβαλλόμενα μέρη και στην επιτροπή εμπορίου και
ανάπτυξης εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Αν θεωρεί ότι η
εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να τηρηθεί, ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας διαιτησίας πρέπει να ενημερώσει τα συμβαλλόμενα
μέρη και την επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης γραπτώς, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και την ημερομηνία κατά
την οποία η ειδική ομάδα προβλέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες της. Η απόφαση κοινοποιείται οπωσδήποτε το αργότερο
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη σύσταση της ειδικής ομάδας διαιτησίας.
2.
Σε επείγουσες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και στην περίπτωση αναλώσιμων και εποχικών αγαθών, η ειδική ομάδα
διαιτησίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εκδώσει την απόφασή της εντός ενενήντα (90) ημερών από τη σύστασή της. Η
ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να εκδώσει προκαταρκτική απόφαση εντός δέκα (10) ημερών από τη σύστασή της, εφόσον
κρίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι επείγουσα.
3.
Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει από την ειδική ομάδα διαιτησίας να διατυπώσει σύσταση για τους
τρόπους συμμόρφωσης του συμβαλλόμενου μέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία.

Άρθρο 83
Συμμόρφωση με τη διαιτητική απόφαση
Το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τη
διαιτητική απόφαση και τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να συμφωνήσουν όσον αφορά το χρονικό διάστημα
που απαιτείται για την εφαρμογή της απόφασης.

Άρθρο 84
Εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση
1.
Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της διαιτητικής απόφασης από τα
συμβαλλόμενα μέρη, το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία ανακοινώνει στο καταγγέλλον
συμβαλλόμενο μέρος και στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης το εύλογο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για τη
συμμόρφωσή του με τη διαιτητική απόφαση.
2.
Μετά την κοινοποίηση από το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, τα συμβαλλόμενα μέρη
καταβάλλουν προσπάθειες να συμφωνήσουν όσον αφορά το σχετικό εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ
των μερών όσον αφορά το εύλογο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης, το καταγγέλλον μέρος ζητά
γραπτώς από την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας, εντός είκοσι (30) ημερών από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, να προσδιορίσει τη διάρκεια του εύλογου χρονικού διαστήματος. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται ταυτόχρονα στο
μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης. Η ειδική ομάδα διαιτησίας
διαβιβάζει την απόφασή της στα συμβαλλόμενα μέρη και στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης εντός τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.
3.
Κατά τον καθορισμό της διάρκειας του εύλογου χρονικού διαστήματος, η ειδική ομάδα διαιτησίας λαμβάνει υπόψη το
χρονικό διάστημα που συνήθως απαιτεί το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, ώστε να θεσπίσει ανάλογες
νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις με αυτές που επισημαίνει το εν λόγω μέρος ως απαραίτητες για την εξασφάλιση της
συμμόρφωσης. Η ειδική ομάδα διαιτησίας λαμβάνει επίσης υπόψη τους περιορισμούς ικανότητας και τα διαφορετικά επίπεδα
ανάπτυξης που ενδέχεται να επηρεάζουν το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κατά τη θέσπιση των
αναγκαίων μέτρων.
4.
Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας ή ορισμένων από τα μέλη της,
ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 80. Η προθεσμία κοινοποίησης της απόφασης είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες
από την ημερομηνία της παραλαβής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
5.

Το εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί με συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
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Άρθρο 85
Επανεξέταση των μέτρων που θεσπίστηκαν για τη συμμόρφωση με τη διαιτητική απόφαση
1.
Το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο καταγγέλον συμβαλλόμενο μέρος και στην επιτροπή
εμπορίου και ανάπτυξης, πριν από το τέλος του εύλογου χρονικού διαστήματος, κάθε μέτρο που λαμβάνεται για τη
συμμόρφωση με τη διαιτητική απόφαση.
2.
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τη συμβατότητα μέτρου που έχει κοινοποιηθεί
σύμφωνα με την παράγραφο 1 με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, το καταγγέλλον μέρος μπορεί να ζητά γραπτώς από
την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας να κρίνει το ζήτημα. Η σχετική αίτηση πρέπει να καθορίζει το συγκεκριμένο μέτρο που
εξετάζεται και να διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο μέτρο δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις αυτής της
συμφωνίας. Η ειδική ομάδα διαιτησίας εκδίδει την απόφασή της εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής
του αιτήματος. Σε επείγουσες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και στην περίπτωση αλλοιώσιμων και εποχικών εμπορευμάτων, η
ειδική ομάδα διαιτησίας εκδίδει την απόφασή της εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του
αιτήματος.
3.
Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας ή ορισμένων από τα μέλη της,
ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 80. Η προθεσμία κοινοποίησης της απόφασης είναι εκατόν πέντε (105) ημέρες
από την ημερομηνία της παραλαβής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 86
Προσωρινά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
1.
Εάν το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία παραλείψει να κοινοποιήσει οποιοδήποτε μέτρο
που έχει λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με τη διαιτητική απόφαση πριν από τη λήξη του εύλογου χρονικού διαστήματος, ή
εάν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι το κοινοποιηθέν μέτρο βάσει του άρθρου 85 παράγραφος 1 δεν συνάδει με τις
διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία παρουσιάζει προσφορά
για προσωρινή αποζημίωση αν το ζητήσει το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος. Η εν λόγω αποζημίωση μπορεί να
περιλαμβάνει ή να αποτελείται από οικονομική αποζημίωση, μολονότι καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει
το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία να προσφέρει τέτοιου είδους οικονομική αποζημίωση.
2.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την αποζημίωση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του εύλογου
χρονικού διαστήματος ή από την ημερομηνία έκδοσης της διαιτητικής απόφασης βάσει του άρθρου 85 ότι το μέτρο που
λαμβάνεται για τη συμμόρφωση δεν συμβιβάζεται με την παρούσα συμφωνία, το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται,
μετά από ανακοίνωση στο συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, να εγκρίνει τα κατάλληλα μέτρα.
3.
Κατά τη θέσπιση των εν λόγω μέτρων το καταγγέλλον μέρος επιδιώκει να επιλέγει μέτρα αναλογικά της παραβίασης που
επηρεάζουν στο ελάχιστο την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπό τους στην
οικονομία του μέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στα μεμονωμένα κράτη ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ.
4.
Εάν η ΕΕ παραλείψει να κοινοποιήσει οποιοδήποτε μέτρο που έχει λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με τη διαιτητική
απόφαση το αργότερο έως τη λήξη του εύλογου χρονικού διαστήματος, ή εάν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι το
κοινοποιηθέν μέτρο βάσει του άρθρου 85 παράγραφος 1 δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις αυτού του μέρους δυνάμει της
παρούσας συμφωνίας, και εάν το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία διαβεβαιώνει ότι η έγκριση κατάλληλων
μέτρων συνεπάγεται σοβαρή ζημία για την οικονομία του, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής οικονομικής αποζημίωσης.
5.
Η ΕΕ επιδεικνύει την αρμόζουσα μετριοπάθεια όταν ζητά την παροχή αποζημίωσης ή τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2.
6.
Τα μέτρα αποκατάστασης ή τα κατάλληλα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και εφαρμόζονται μόνον έως ότου το μέτρο
που έχει κριθεί ότι παραβιάζει τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας αρθεί ή τροποποιηθεί ώστε να συμμορφωθεί με τις εν
λόγω διατάξεις, ή έως ότου τα συμβαλλόμενα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της διαφοράς.
7.
Για τους σκοπούς των άρθρων 86 και 87, τα κατάλληλα μέτρα αφορούν μέτρα παρόμοια με αυτά που είναι διαθέσιμα
στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών
(«DSU») που περιέχεται στο παράρτημα 2 της συμφωνίας ΠΟΕ.
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Άρθρο 87
Επανεξέταση των μέτρων που λαμβάνονται για τη συμμόρφωση μετά τη λήψη των κατάλληλων μέτρων
1.
Το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο καταγγέλον συμβαλλόμενο μέρος και
στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης, όλα τα μέτρα που λαμβάνει προκειμένου να συμμορφωθεί με τη διαιτητική απόφαση και
την αίτησή του για τη λήξη της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων από το καταγγέλλον μέρος.
2.
Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη συμβατότητα του κοινοποιηθέντος μέτρου με τις διατάξεις της
παρούσας συμφωνίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης, το καταγγέλλον μέρος μπορεί να ζητήσει
γραπτώς από την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας να αποφασίσει σχετικά με το ζήτημα. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται στο
συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης. Η διαιτητική
απόφαση κοινοποιείται στα μέρη και στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Αν η ειδική ομάδα διαιτησίας κρίνει ότι μέτρο που λαμβάνεται για τη συμμόρφωση δεν
συνάδει με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, η ειδική ομάδα διαιτησίας καθορίζει αν το καταγγέλλον συμβαλλόμενο
μέρος μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα. Αν η ειδική ομάδα διαιτησίας κρίνει ότι το μέτρο που λαμβάνεται
για τη συμμόρφωση, συνάδει με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων τερματίζεται.
3.
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας ή ορισμένων εκ των μελών της,
ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 80. Η προθεσμία για την κοινοποίηση της απόφασης είναι εξήντα (60) ημέρες
από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Κοινές διατάξεις
Άρθρο 88
Αμοιβαίως αποδεκτή λύση
Τα μέρη μπορούν ανά πάσα στιγμή να καταλήξουν σε αμοιβαίως αποδεκτή λύση όσον αφορά μια διαφορά στο πλαίσιο του
παρόντος κεφαλαίου. Ενημερώνουν σχετικά την επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης και την ειδική ομάδα διαιτησίας για
οποιαδήποτε τέτοια λύση. Με την έγκριση της αμοιβαίως αποδεκτής λύσης, η διαδικασία διευθέτησης της διαφοράς
τερματίζεται.

Άρθρο 89
Εσωτερικός κανονισμός και κώδικας δεοντολογίας
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ως προς την έκδοση εσωτερικού κανονισμού και κώδικα δεοντολογίας εντός δώδεκα
(12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας· ο εσωτερικός κανονισμός και ο κώδικας δεοντολογίας εγκρίνονται
από το κοινό συμβούλιο.
2.
Οι ακροάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι ανοικτές στο κοινό, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, εκτός αν η
ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει διαφορετικά είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αίτησης των μερών. Η ειδική ομάδα διαιτησίας
συνέρχεται κεκλεισμένων των θυρών όταν οι παρατηρήσεις ή τα επιχειρήματα ενός συμβαλλόμενου μέρους περιέχουν
εμπιστευτικές πληροφορίες.

Άρθρο 90
Πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές
Κατόπιν αιτήματος ενός συμβαλλόμενου μέρους ή με δική της πρωτοβουλία, η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να λάβει
πληροφορίες από άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένων των μερών που εμπλέκονται στη διαφορά, την οποία θεωρεί κατάλληλη για
τη διαδικασία διαιτησίας. Η ειδική ομάδα διαιτησίας έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη γνώμη σχετικών εμπειρογνωμόνων,
εφόσον το θεωρεί σκόπιμο. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις amicus curiae στην ειδική ομάδα
διαιτησίας σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. Κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται κατ' αυτόν τον τρόπο πρέπει να
κοινοποιείται και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη για τη διατύπωση παρατηρήσεων.

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/43

Άρθρο 91
Γλώσσες υποβολής παρατηρήσεων
1.
Οι γραπτές και προφορικές παρατηρήσεις των συμβαλλόμενων μερών υποβάλλονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα των
μερών.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια να συμφωνήσουν σε κοινή γλώσσα εργασίας για οποιαδήποτε
συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο του παρόντος μέρους. Εάν τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν ως προς μια κοινή
γλώσσα εργασίας, κάθε μέρος προβαίνει στις σχετικές διευθετήσεις και επιβαρύνεται με τις δαπάνες μετάφρασης των γραπτών
παρατηρήσεών του και διερμηνείας κατά τις ακροάσεις στη γλώσσα επιλογής του μέρους κατά του οποίου στρέφεται η
καταγγελία, εκτός αν η εν λόγω γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα του εν λόγω μέρους. Κατά την προσπάθεια συμφωνίας ως προς
την κοινή γλώσσα εργασίας, η ΕΕ συνεκτιμά το δυνητικό αντίκτυπο αυτών των δαπανών για τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Άρθρο 92
Κανόνες ερμηνείας
Η ειδική ομάδα διαιτησίας ερμηνεύει τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες για την
ερμηνεία του δημοσίου διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν κωδικοποιηθεί στη Σύμβαση της Βιέννης περί του
δικαίου των Συνθηκών. Οι αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν είναι δυνατόν να αυξήσουν ή να μειώσουν τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 93
Διαιτητικές αποφάσεις
1.
Η ειδική ομάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λαμβάνει κάθε απόφαση με συναίνεση. Παρά
ταύτα, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση με συναίνεση, η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία.
2.
Στην απόφαση αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά, η δυνατότητα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της παρούσας
συμφωνίας και η αιτιολόγηση των διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων τα οποία διατυπώνει η ειδική ομάδα διαιτησίας. Η
επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης δημοσιοποιεί τις διαιτητικές αποφάσεις, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 94
Κατάλογος διαιτητών
1.
Η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας, καταρτίζει κατάλογο εισόδου είκοσι ενός (21) προσώπων που είναι πρόθυμα και ικανά να ασκήσουν καθήκοντα
διαιτητή. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη επιλέγει οκτώ (8) πρόσωπα ως διαιτητές. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν
επίσης ως προς πέντε (5) πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι κανενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμένου να εκτελέσουν χρέη
προέδρου της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης εξασφαλίζει ότι ο κατάλογος διατηρείται πάντα
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2.
Οι διαιτητές διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα ζητήματα που καλύπτει η παρούσα συμφωνία ή εμπειρία
στους τομείς του διεθνούς εμπορικού δικαίου. Είναι ανεξάρτητοι, συμμετέχουν σε ατομική βάση, δεν λαμβάνουν οδηγίες από
κάποιον οργανισμό ή δημόσια αρχή, ούτε συνδέονται με την κυβέρνηση οιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη και συμμορφώ
νονται με τον κώδικα δεοντολογίας που προσαρτάται στον εσωτερικό κανονισμό.
3.
Η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης μπορεί να καταρτίσει συμπληρωματικό κατάλογο δεκαπέντε (15) ατόμων με εξειδι
κευμένη εμπειρογνωμοσύνη σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία. Στην περίπτωση που
εφαρμόζεται η διαδικασία επιλογής του άρθρου 80, ο/η πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης μπορεί να
χρησιμοποιεί τον εν λόγω τομεακό κατάλογο με τη συμφωνία αμφότερων των μερών.
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Άρθρο 95
Σχέση με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ
1.
Οι φορείς διαιτησίας που θεσπίζονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, δεν διευθετούν διαφορές σχετικά με τα
δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ.
2.
Η προσφυγή στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας για τη διευθέτηση διαφορών δεν επηρεάζει την ανάληψη τυχόν
δράσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της δράσης για τη διευθέτηση των διαφορών. Ωστόσο, αν ένα μέρος έχει
κινήσει διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, όσον αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα, είτε δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, είτε
δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ, δεν κινεί διαδικασία διευθέτησης των διαφορών όσον αφορά το ίδιο θέμα στο πλαίσιο του άλλου
φόρουμ πριν περατωθεί η πρώτη διαδικασία. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι, οι διαδικασίες
επίλυσης των διαφορών δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ κινούνται όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος ζητήσει τη σύσταση ειδικής
ομάδας δυνάμει του άρθρου 6 του Μνημονίου σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των
διαφορών του ΠΟΕ.
3.
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει συμβαλλόμενο μέρος να εφαρμόζει την αναστολή των
υποχρεώσεων που εγκρίνεται από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ.

Άρθρο 96
Προθεσμίες
1.
Οποιαδήποτε προθεσμία που προβλέπεται στο παρόν μέρος, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών κοινοποίησης των
αποφάσεων από τις ειδικές ομάδες διαιτησίας, υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που έπεται της πράξης ή
του γεγονότος που αφορούν.
2.
Κάθε προθεσμία που αναφέρεται στο παρόν μέρος μπορεί να παρατείνεται με αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλόμενων
μερών.

ΜΕΡΟΣ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 97
Γενική ρήτρα εξαίρεσης
Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνιστούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιο
λόγητης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όπου επικρατούν παρόμοιες συνθήκες, ή συγκεκαλυμμένο
περιορισμό του διεθνούς εμπορίου, καμία από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά την έννοια
ότι εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν ή να επιβάλλουν μέτρα:
α) τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ηθικής·
β) τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών,
γ) που αφορούν την εισαγωγή ή την εξαγωγή χρυσού ή αργύρου·
δ) τα οποία είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με νόμους ή κανονισμούς που δεν αντιβαίνουν στις
διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην επιβολή των τελωνειακών μέτρων,
την επιβολή μονοπωλίων τα οποία λειτουργούν βάσει του άρθρου ΙΙ παράγραφος 4 και του άρθρου XVII της GATT, την
προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και την πρόληψη δόλιων πρακτικών·
ε) που επιβάλλονται για την προστασία εθνικών θησαυρών με καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·
στ) που αφορούν τη διατήρηση ζώντων και μη ζώντων εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, εφόσον τα μέτρα αυτά καθίστανται
αποτελεσματικά σε συνδυασμό με περιορισμούς επί της εγχώριας παραγωγής ή κατανάλωσης·
ζ) που αφορούν τη διατήρηση εξαντλήσιμων φυσικών πόρων σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά καταστούν εκτελεστά από
κοινού με τους περιορισμούς για την εγχώρια παραγωγή ή κατανάλωση·
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η) που λαμβάνονται με σκοπό τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε διακυβερνητική συμφωνία
σχετικά με βασικό εμπόρευμα, η οποία ανταποκρίνεται σε προϋποθέσεις που έχουν υποβληθεί στα συμβαλλόμενα μέρη της
GATT και δεν έχουν απορριφθεί από αυτά ή η οποία έχει υποβληθεί η ίδια στα συμβαλλόμενα μέρη και δεν έχει
απορριφθεί από αυτά· (1)
θ) που επιβάλλουν περιορισμούς στις εξαγωγές εγχώριων πρώτων υλών αναγκαίων για τη διασφάλιση ουσιωδών ποσοτήτων
τέτοιων υλών για την εγχώρια μεταποίηση σε περιόδους κατά τις οποίες η εγχώρια τιμή των πρώτων αυτών υλών
διατηρείται κάτω από την παγκόσμια τιμή στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος σταθεροποίησης· τα ανωτέρω ισχύουν υπό
την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί δεν έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών ή την προστασία του εγχώριου
μεταποιητικού κλάδου και δεν παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά τη μη διακριτική
μεταχείριση· ή
ι)

είναι αναγκαία για την απόκτηση ή διανομή προϊόντων που παρουσιάζουν γενικά ή τοπικά έλλειψη, Υπό την προϋπόθεση
ότι τυχόν τέτοια μέτρα είναι σύμφωνα με την αρχή ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
δικαιούνται ακριβοδίκαιο μερίδιο της διεθνούς προσφοράς των εν λόγω προϊόντων και ότι τυχόν τέτοια μέτρα τα οποία
είναι ασύμβατα με τις λοιπές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας διακόπτονται αμέσως μόλις οι συνθήκες που τα
προκάλεσαν έπαψαν να υφίστανται.

Άρθρο 98
Εξαιρέσεις για λόγους ασφαλείας
1.

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν ερμηνεύεται κατά την έννοια ότι:

α) απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να παρέχουν πληροφορίες την κοινοποίηση των οποίων θεωρούν αντίθετη προς τα
ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειάς τους·
β) εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να προβαίνουν σε ενέργειες τις οποίες κρίνουν αναγκαίες για την προάσπιση των ουσιωδών
συμφερόντων ασφάλειάς του και οι οποίες:
i)

όσον αφορά τα σχάσιμα υλικά ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σχάσιμων υλικών, ή

ii) όσον αφορά το εμπόριο όπλων, πυρομαχικών και λοιπού πολεμικού υλικού, καθώς και τις συναλλαγές με αντικείμενο
άλλα προϊόντα και υλικά, οι οποίες αποσκοπούν αμέσως ή εμμέσως στον εφοδιασμό ενόπλων δυνάμεων, ή
iii) λαμβάνονται σε καιρό πολέμου ή άλλης έκτακτης κατάστασης στις διεθνείς σχέσεις· ή
γ) εμποδίζει οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος να λαμβάνει μέτρα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που υπέχει για τη
διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας βάσει του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
2.
Η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει της παραγράφου 1
στοιχεία β) και γ), καθώς και σχετικά με τη λήξη της ισχύος τους.

Άρθρο 99
Φορολογία
1.
Καμία από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας
συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά την εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων των φορολογικών τους νομοθεσιών, να κάνουν διακρίσεις μεταξύ φορολογουμένων που δεν βρίσκονται στην ίδια
κατάσταση, ειδικότερα όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους ή τον τόπο όπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους.
2.
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας
συμφωνίας, δεν ερμηνεύεται κατά την έννοια ότι εμποδίζει τη θέσπιση ή την εκτέλεση μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη της
φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις που περιέχονται σε συμφωνίες για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας ή σε άλλες φορολογικές ρυθμίσεις ή στην εθνική φορολογική νομοθεσία.
(1) Η εξαίρεση που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο καλύπτει επίσης κάθε συμφωνία σχετικά με βασικό εμπόρευμα η οποία ανταποκρίνεται στις αρχές
που εγκρίθηκαν από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο στην απόφασή του 30 (IV), της 28ης Μαρτίου 1947.
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3.
Καμία από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε
συμβαλλόμενου μέρους που προβλέπονται από φορολογική σύμβαση. Σε περίπτωση σύγκρουσης της παρούσας συμφωνίας με
οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση, η εν λόγω σύμβαση υπερισχύει όσον αφορά τη σύγκρουση.

ΜΕΡΟΣ V
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 100
Το κοινό συμβούλιο
Ιδρύεται κοινό συμβούλιο κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ — ΕΕ («κοινό συμβούλιο»), το οποίο επιβλέπει και διαχειρίζεται την
εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 101
Σύνθεση και καθήκοντα
1.
Το κοινό συμβούλιο αποτελείται, αφενός, από τα σχετικά μέλη του Συμβουλίου της ΕΕ και τα σχετικά μέλη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τους εκπροσώπους τους και, αφετέρου, από τους σχετικούς υπουργούς των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
ή τους εκπροσώπους τους. Η πρώτη συνεδρίαση του κοινού συμβουλίου προεδρεύεται από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη.
2.
Σε σχέση με ζητήματα όπου η SACU ενεργεί συλλογικά για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η SACU θα ενεργεί
συλλογικά όσον αφορά τέτοια ζητήματα δυνάμει της παρούσας διάταξης και η ΕΕ αντιμετωπίζει τη SACU ως συλλογική
οντότητα. Σε ό,τι αφορά ζητήματα για τα οποία τα κράτη μέλη της SACU ενεργούν μεμονωμένα σε τέτοια ζητήματα σύμφωνα
με την παρούσα διάταξη, το συγκεκριμένο κράτος μέλος της SACU ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή και η ΕΕ θα πρέπει να αντιμε
τωπίζει το εν λόγω κράτος μέλος σε ατομική βάση.
3.
Με την επιφύλαξη των καθηκόντων του Συμβουλίου Υπουργών όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της συμφωνίας του Κοτονού,
το κοινό συμβούλιο έχει τα εξής καθήκοντα:
α) είναι αρμόδιο για τη λειτουργία και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων
της·
β) εξετάζει κάθε μείζον ζήτημα που ανακύπτει δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, το οποίο παρουσιάζει κοινό ενδιαφέρον και
επηρεάζει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών·
γ) εξετάζει προτάσεις και συστάσεις των συμβαλλόμενων μερών για την επανεξέταση της παρούσας συμφωνίας·
δ) διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις·
ε) παρακολουθεί την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών·
στ) παρακολουθεί και εκτιμά τον αντίκτυπο των διατάξεων περί συνεργασίας της παρούσας συμφωνίας στη βιώσιμη ανάπτυξη·
ζ) παρακολουθεί και εξετάζει την πρόοδο σε όλα τα ζητήματα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία·
η) θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της·
θ) θεσπίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης·
ι)

παρακολουθεί το έργο της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης· και

ια) εκτελεί όλα τα λοιπά καθήκοντα βάσει της παρούσας συμφωνίας.
4.
Το κοινό συμβούλιο μπορεί να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις για την εκτέλεση της παρούσας στο Συμβούλιο Υπουργών
που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 της συμφωνίας του Κοτονού.
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Άρθρο 102
Αρμοδιότητες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων
1.
Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, το κοινό συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις
για όλα τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία.
2.
Οι αποφάσεις του κοινού συμβουλίου λαμβάνονται συναινετικά και είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη. Τα
συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων σύμφωνα με την εσωτερική
νομοθεσία κάθε συμβαλλόμενου μέρους.
3.
Σε ό,τι αφορά διαδικαστικά θέματα και διαδικασίες διευθέτησης των διαφορών, το κοινό συμβούλιο εγκρίνει αποφάσεις
και συστάσεις με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
4.
Το κοινό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) έτη και εκτάκτως όταν το απαιτούν
οι περιστάσεις και συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 103
Eπιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης
1.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το κοινό συμβούλιο επικουρείται από την επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης που
αποτελείται από αντιπροσώπους των μερών, κατά κανόνα σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων.
2.
Η προεδρία της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης ασκείται εκ περιτροπής από αντιπρόσωπο καθενός από τα μέρη για
θητεία ενός έτους. Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής εμπορίου και ανάπτυξης προεδρεύεται από κοινού από τα συμβαλλόμενα
μέρη.
3.
Η εν λόγω επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ειδικές τεχνικές ομάδες που ασχολούνται με ειδικά ζητήματα τα οποία
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
4.
Η εν λόγω επιτροπή καθορίζει τον εσωτερικό κανονισμό των ειδικών τεχνικών ομάδων που συγκροτούνται σύμφωνα με
την παράγραφο 3.
5.

Η εν λόγω επιτροπή αναφέρεται και λογοδοτεί στο κοινό συμβούλιο.

6.
Η εν λόγω επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ή διατυπώνει συστάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα
συμφωνία ή όταν έχει εξουσιοδοτηθεί με τη σχετική αρμοδιότητα από το κοινό συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή
λαμβάνει τις αποφάσεις της με συναίνεση.
7.

Η εν λόγω επιτροπή έχει ειδικότερα τα εξής καθήκοντα:

α) Στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών:
i)

παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των αποφάσεων του κοινού συμβουλίου·

ii)

διευκολύνει και εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας·

iii) εξετάζει και συνιστά προτεραιότητες συνεργασίας στο κοινό συμβούλιο·
iv)

διατυπώνει συστάσεις στο κοινό συμβούλιο ώστε να αποφεύγονται δυνητικές διαφορές στους τομείς που καλύπτονται
από την παρούσα συμφωνία·

v)

εκτελεί όλα τα λοιπά καθήκοντα που της αναθέτει το κοινό συμβούλιο·

vi)

εποπτεύει το έργο των ειδικών τεχνικών ομάδων που αναφέρονται στην παράγραφο 3·
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vii) παρακολουθεί την ανάπτυξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών·
viii) αναλύει και αναλαμβάνει ενέργειες που μπορούν να διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές, τις επενδύσεις και τις
επιχειρηματικές ευκαιρίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών· και
ix) αναλύει όλα τα ζητήματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και κάθε ζήτημα που ενδέχεται να
επηρεάσει την επίτευξη των στόχων της.
β) Στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας:
i)

παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων συνεργασίας που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία και συντονίζει
τις σχετικές ενέργειες με τρίτα μέρη — δωρητές·

ii) διατυπώνει συστάσεις για την εμπορική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών·
iii) υποβάλλει σε περιοδική αναθεώρηση τις προτεραιότητες συνεργασίας που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία και
προβαίνει σε συστάσεις για τη συμπερίληψη νέων προτεραιοτήτων, εάν το κρίνει σκόπιμο·
iv) επανεξετάζει και αναλύει θέματα συνεργασίας που αφορούν την περιφερειακή ολοκλήρωση και την εφαρμογή της
παρούσας συμφωνίας· και
v) παρακολουθεί και αξιολογεί τον αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας στη βιώσιμη ανάπτυξη των συμβαλ
λόμενων μερών.

ΜΕΡΟΣ VΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 104
Ορισμός των συμβαλλόμενων μερών και τήρηση των υποχρεώσεων
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας είναι η Μποτσουάνα, το Λεσόθο, η Ναμίμπια, η Νότια Αφρική, η
Σουαζιλάνδη και η Μοζαμβίκη, αφενός («τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ»), και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη της ή η
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς τους όπως προκύπτουν από τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αφετέρου («ΕΕ»).
2.
Ο όρος «συμβαλλόμενο μέρος» αναφέρεται στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ σε ατομική βάση αφενός ή στην ΕΕ αφετέρου,
ανάλογα με την περίπτωση·
3.
Στις περιπτώσεις που στην παρούσα συμφωνία γίνεται μνεία στη SACU, όπως στο άρθρο 25 παράγραφος 1, στα
άρθρα 34, 35 και 101 και στο μέρος III, η Μποτσουάνα, το Λεσόθο, η Ναμίμπια, η Νότια Αφρική και η Σουαζιλάνδη, ενεργεί
συλλογικά, όπως προβλέπεται στη συμφωνία SACU.
4.

Το κοινό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει την εφαρμογή της παραγράφου 3.

5.
Τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
δυνάμει της παρούσας συμφωνίας και φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων που αυτή καθορίζει.

Άρθρο 105
Ανταλλαγή πληροφοριών
1.
Για να διευκολύνεται η επικοινωνία όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, μόλις η
παρούσα συμφωνία τεθεί σε ισχύ, τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν έναν συντονιστή για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ο ορισμός
του συντονιστή για την ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη συγκεκριμένου ορισμού των αρμόδιων
αρχών στο πλαίσιο συγκεκριμένων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.
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2.
Κατόπιν αιτήματος ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών, ο συντονιστής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους υποδεικνύει
την αρμόδια υπηρεσία ή τον αρμόδιο υπάλληλο για κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και παρέχει
την απαιτούμενη στήριξη για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με το συμβαλλόμενο μέρος που διατυπώνει το αίτημα.
3.
Κατόπιν αιτήματος ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, στον βαθμό που επιτρέπεται
από νομική άποψη, παρέχει πληροφορίες και άμεσες απαντήσεις σε κάθε θέμα που αφορά ισχύον ή προτεινόμενο μέτρο, το
οποίο ενδέχεται να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 106
Διαφάνεια
1.
Ένα συμβαλλόμενο μέρος δημοσιεύει ή δημοσιοποιεί τους νόμους, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις διοικητικές
αποφάσεις γενικής ισχύος, καθώς και όλες τις λοιπές δεσμεύσεις στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών σχετικά με οποιοδήποτε
εμπορικό ζήτημα που καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία. Οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο θεσπίζεται μετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας γνωστοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
2.
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας για τη διαφάνεια, οι πληροφορίες που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο θεωρείται ότι γνωστοποιούνται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος όταν:
α) τίθενται, με κατάλληλη κοινοποίηση, στη διάθεση του ΠΟΕ·ή
β) αναρτώνται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο στον οποίο υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση χωρίς καταβολή τελών· ή
γ) κοινοποιούνται σε συντονιστή του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.
Εντούτοις, όταν η ΕΕ έχει παράσχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν κοινοποιηθεί στον ΠΟΕ μέσω επίσημου δικτυακού
τόπου στον οποίο υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση χωρίς καταβολή τελών, εάν τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, λόγω περιορισμών
ικανότητας, αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στον εν λόγω δικτυακό τόπο, μπορούν να ζητήσουν από την ΕΕ να παρέχει
τις εν λόγω πληροφορίες στον αρμόδιο συντονιστή.
3.
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει συμβαλλόμενο μέρος να παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες, η
αποκάλυψη των οποίων θα εμπόδιζε την επιβολή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή θα έβλαπτε τα
νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκτός εάν θεωρείται απαραίτητο στο πλαίσιο
διαδικασίας διευθέτησης διαφοράς σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. Εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση κρίνεται αναγκαία από
ειδική ομάδα που συγκροτείται βάσει του μέρους ΙΙΙ, η ειδική ομάδα εξασφαλίζει την πλήρη προστασία των εμπιστευτικών
πληροφοριών.

Άρθρο 107
Προσωρινά προβλήματα εφαρμογής
Ένα συμβαλλόμενο μέρος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσας
συμφωνίας ως αποτέλεσμα παραγόντων που διαφεύγουν του ελέγχου του, θέτει αμέσως το ζήτημα υπόψη του κοινού
συμβουλίου.

Άρθρο 108
Περιφερειακές προτιμήσεις
1.
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει συμβαλλόμενο μέρος να επιφυλάσσει στο άλλο συμβαλλόμενο
μέρος τυχόν ευνοϊκότερη μεταχείριση, η οποία εφαρμόζεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος στο πλαίσιο της αντίστοιχης
διαδικασίας του για την περιφερειακή ολοκλήρωση.
2.
Κάθε ευνοϊκότερη μεταχείριση και πλεονέκτημα που ενδέχεται να χορηγηθεί δυνάμει της παρούσας συμφωνίας από
οποιοδήποτε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ προς την ΕΕ χορηγείται και στα υπόλοιπα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.
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Άρθρο 109
Πλέον απομεμακρυσμένες περιοχές της ΕΕ
1.
Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική εγγύτητα των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
και με σκοπό την ενίσχυση των οικονομικών και των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των εν λόγω περιοχών και των κρατών ΣΟΕΣ
της ΚΑΜΑ, τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν να διευκολύνουν τη συνεργασία σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από την
παρούσα συμφωνία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.
2.
Η επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 επιδιώκεται επίσης, στο μέτρο του δυνατού, μέσω της ενθάρρυνσης της
συμμετοχής των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ στο πλαίσιο συγκεκριμένων
προγραμμάτων της ΕΕ σε τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία.
3.
Η ΕΕ μεριμνά για την εξασφάλιση συντονισμού μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών μέσων των πολιτικών συνοχής
και ανάπτυξης της ΕΕ με σκοπό την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και των εξόχως
απόκεντρων περιοχών της ΕΕ στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία.
4.
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει την ΕΕ να εφαρμόσει τα ισχύοντα μέτρα που αποσκοπούν στην
κάλυψη της διαρθρωτικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών της, σύμφωνα με το
άρθρο 349 ΣΛΕΕ. Η παρούσα διάταξη δεν επιτρέπει τη διατήρηση των δασμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των συμβαλ
λόμενων μερών εκτός από εκείνους που επιτρέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 110
Σχέσεις με τη συμφωνία του Κοτονού
1.
Εξαιρουμένων των διατάξεων αναπτυξιακής συνεργασίας που περιλαμβάνονται στον τίτλο II του μέρους 3 της συμφωνίας
του Κοτονού, σε περίπτωση ασυμφωνίας των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας με τις διατάξεις του τίτλου II του μέρους 3
της συμφωνίας του Κοτονού, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας υπερισχύουν όσον αφορά την ασυμφωνία.
2.
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν ερμηνεύεται κατά την έννοια ότι εμποδίζει τη θέσπιση από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος κατάλληλων μέτρων δυνάμει της συμφωνίας του Κοτονού.

Άρθρο 111
Σχέσεις με τη συμφωνία ΣΕΑΣ
Η σχέση μεταξύ της παρούσας συμφωνίας και της ΣΕΑΣ διέπεται από τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 4.

Άρθρο 112
Σχέσεις με τη συμφωνία ΠΟΕ
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καμία από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν τα υποχρεώνει να ενεργήσουν
κατά τρόπο αντίθετο προς τις υποχρεώσεις τους έναντι του ΠΟΕ.

Άρθρο 113
Έναρξη ισχύος (1)
1.
Η παρούσα συμφωνία υπογράφεται, κυρώνεται ή εγκρίνεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους συνταγματικούς ή
εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες κάθε συμβαλλόμενου μέρους.
(1) Τα συμβαλλόμενα μέρη στο συνημμένο πρωτόκολλο για τις γεωγραφικές ενδείξεις και για το εμπόριο κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών
εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται σ' αυτό.
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2.
Η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει τριάντα (30) ημέρες μετά την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου κύρωσης,
έγκρισης ή αποδοχής.
3.
Εκκρεμούσης της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η ΕΕ και τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ συμφωνούν να
εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας οι οποίες εμπίπτουν στις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους («προσωρινή
εφαρμογή»). Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την προσωρινή εφαρμογή, στο μέτρο του δυνατού, ή με την κύρωση της
παρούσας συμφωνίας.
4.
Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά μεταξύ της ΕΕ και ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ δέκα (10) ημέρες μετά την
παραλαβή της επιστολής κοινοποίησης της προσωρινής εφαρμογής από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την κύρωση ή την προσωρινή
εφαρμογή από το εν λόγω κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
5.
Από την προσωρινή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και ένα μέλος της SACU εξαιρούνται οι γεωργικές
παραχωρήσεις πρόσβασης στην αγορά και οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρόσβασης στην αγορά που αναφέρονται στο άρθρο 24
παράγραφος 2 και στο άρθρο 25 παράγραφος 1 και που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στα δασμολόγια, όπως ορίζεται στα
παραρτήματα Ι και ΙΙ, έως ότου όλα τα μέλη της SACU έχουν επικυρώσει ή εφαρμόσει προσωρινά την παρούσα συμφωνία.
6.
Από την προσωρινή εφαρμογή ή έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και ένα μέλος της SACU
εξαιρούνται οι γεωργικές παραχωρήσεις πρόσβασης στην αγορά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 και στο
άρθρο 25 παράγραφος 1 και που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στα δασμολόγια, όπως ορίζεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, έως
ότου πληρωθούν οι όροι που τίθενται στο άρθρο 16 του πρωτοκόλλου 3.
7.
Οι κοινοποιήσεις σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή ή επικύρωση αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί το θεματοφύλακα της συμφωνίας. Επικυρωμένα αντίγραφα των
κοινοποιήσεων υποβάλλονται στον εκτελεστικό γραμματέα της γραμματείας της SADC.
8.
Εάν, εν αναμονή της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν να την εφαρμόσουν
προσωρινά, όλες οι αναφορές στην παρούσα συμφωνία στην ημερομηνία έναρξης ισχύος λογίζονται ως αναφορές στην
ημερομηνία έναρξης ισχύος της προσωρινής εφαρμογής.

Άρθρο 114
Διάρκεια
1.

Η παρούσα συμφωνία είναι αορίστου χρόνου.

2.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προειδοποιεί εγγράφως για την πρόθεσή του να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία.

3.

Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα έξι (6) μήνες μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 115
Εδαφική εφαρμογή
1.
Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η ΣΕΕ και η ΣΛΕΕ και υπό τους όρους
που προβλέπονται στις Συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στα εδάφη των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.
2.

Οι παραπομπές στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας στο «έδαφος» νοούνται με αυτή την έννοια.

Άρθρο 116
Ρήτρα αναθεώρησης
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να επανεξετάσουν την παρούσα συμφωνία στο σύνολό της το αργότερο πέντε (5) έτη
μετά την έναρξη ισχύος. Η εν λόγω επανεξέταση δεν θίγει τις περιπτώσεις των προσαρμογών, επανεξετάσεων ή αναθεωρήσεων
που προβλέπονται άλλως στην παρούσα συμφωνία, όπως αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, στο άρθρο 16
παράγραφος 8, στο άρθρο 17 παράγραφος 5, στο άρθρο 18 παράγραφος 5, στο άρθρο 26 παράγραφος 10, στο άρθρο 33
παράγραφος 3, στο άρθρο 35 παράγραφος 6 και στο άρθρο 65 στοιχείο ε).
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2.
Όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να διατυπώσει προτάσεις για την
επέκταση της εμπορικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτάται κατά την εφαρμογή
της.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα συμφωνία ενδέχεται να χρειαστεί επενεξέταση ενόψει περαιτέρω
εξελίξεων των διεθνών οικονομικών σχέσεων και ενόψει της λήξης ισχύος της συμφωνίας του Κοτονού.

Άρθρο 117
ΤροποποΙησεις
1.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας για εξέταση και
έγκριση από το κοινό συμβούλιο.
2.
Οι τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας, μετά την έγκρισή τους από το κοινό συμβούλιο, υποβάλλονται στα
συμβαλλόμενα μέρη για κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές ή νομικές τους απαιτήσεις.

Άρθρο 118
Προσχώρηση νέων κρατών μελών στην ΕΕ
1.
Το κοινό συμβούλιο ενημερώνεται για κάθε αίτηση προσχώρησης που υποβάλλει τρίτη χώρα για να καταστεί μέλος της
ΕΕ. Κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του αιτούντος κράτους, η ΕΕ παρέχει στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ όλες τις
σχετικές πληροφορίες. Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ αποστέλλουν τα σχόλιά τους, και δύνανται να ζητήσουν τη διενέργεια
διαβουλεύσεων με την ΕΕ, ούτως ώστε η ΕΕ να μπορεί να τα λάβει πλήρως υπόψη. Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ενημερώνονται
από την ΕΕ για οιαδήποτε προσχώρηση στην ΕΕ.
2.
Κάθε νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συμφωνία από την
ημερομηνία της προσχώρησής του, μέσω σχετικής ρήτρας που προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης. Σε περίπτωση που η
πράξη προσχώρησης στην ΕΕ δεν προβλέπει την αυτόματη προσχώρηση του κράτους μέλους ΕΕ στην παρούσα συμφωνία, το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος της ΕΕ προσχωρεί καταθέτοντας πράξη προσχώρησης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν τις επιπτώσεις της προσχώρησης νέων κρατών μελών ΕΕ στην παρούσα συμφωνία. Το
κοινό συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει τα μεταβατικά μέτρα ή τα μέτρα τροποποίησης τα οποία θα κριθούν αναγκαία.

Άρθρο 119
Προσχώρηση
1.
Τρίτα κράτη ή οργανώσεις με αρμοδιότητες στα ζητήματα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία μπορούν να
ζητήσουν προσχώρηση στην παρούσα συμφωνία. Εάν το κοινό συμβούλιο συμφωνήσει να εξετάσει ένα τέτοιο αίτημα, τα
συμβαλλόμενα μέρη και το κράτος ή η οργάνωση που επιθυμεί να προσχωρήσει διεξάγουν διαπραγματεύσεις ως προς τους
όρους της προσχώρησης. Το πρωτόκολλο προσχώρησης εγκρίνεται από το κοινό συμβούλιο και διαβιβάζεται στα συμβαλλόμενα
μέρη για κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ανάλογα με τις αντίστοιχες συνταγματικές ή νομικές τους απαιτήσεις.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις επιπτώσεις αυτής της προσχώρησης για την παρούσα συμφωνία. Το κοινό
συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει τα μεταβατικά μέτρα ή τα μέτρα τροποποίησης τα οποία θα κριθούν αναγκαία.
3.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, στην περίπτωση της αίτησης της Αγκόλας
στο κοινό συμβούλιο να προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τους όρους της προσχώρησης
θα πρέπει να διενεργηθούν βάσει της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση της Αγκόλας.
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Άρθρο 120
Γλώσσες και αυθεντικά κείμενα
Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην βουλγαρική, ισπανική, τσεχική δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική,
αγγλική,γαλλική, κροατική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτεζική, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική,
σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αντίφασης,
υπερισχύει η γλώσσα στην οποία διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις για την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 121
Παραρτήματα
Τα παραρτήματα, τα πρωτόκολλα και οι υποσημειώσεις της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 122
Δικαιώματα και υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας συμφωνίας
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι παρέχει δικαιώματα ή επιβάλλει υποχρεώσεις σε
πρόσωπα, πλην εκείνων που δημιουργούνται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών βάσει του δημόσιου διεθνούς δικαίου.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.
V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.
Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.
Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.
Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.
Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.
Magħmul f'Kasane fl-għaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.
V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.
V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark
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Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/55

L 250/56

EL

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

For the Republic of Botswana

For the Kingdom of Lesotho

Pela República de Moçambique
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For the Republic of Namibia

For the Republic of South Africa

For the Kingdom of Swaziland
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Δασμοί επί των προϊόντων της ΕΕ καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

Δασμοί της SACU επί των προϊόντων καταγωγής ΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Δασμοί της Μοζαμβίκης επί των προϊόντων καταγωγής ΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

Γεωργικά μέτρα διασφάλισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

Μεταβατικά μέτρα διασφάλισης των κρατών ΜΛΝΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Προϊόντα και τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο της συμφωνίας ΥΦΠ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1:

Ορισμός της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2:

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3:

Γεωγραφικές ενδείξεις και εμπόριο κρασιών και αλκοολούχων ποτών

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4:

Σχέση μεταξύ της ΣΕΑΣ και της παρούσας συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΔΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΟΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΑ
ΜΕΡΟΣ Ι

Γενικές σημειώσεις
1. Όταν μια κατηγορία σταδιακής κατάργησης δηλώνεται με ένα γράμμα, η παραχώρηση ή μέρος της παραχώρησης, όπως
περιγράφεται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας κατά την
έννοια του άρθρου 113 παράγραφος 2 ή τη σχετική ημερομηνία της προσωρινής εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας κατά
την έννοια του άρθρου 113 παράγραφος 4, όποια ημερομηνία από τις δύο είναι προγενέστερη, για εμπορεύματα καταγωγής
ενός κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ που προσκομίζονται για εκτελωνισμό στην ΕΕ.
2. Όταν μια κατηγορία σταδιακής κατάργησης δηλώνεται με ένα γράμμα και, επιπλέον, με έναν αστερίσκο («*»), η παραχώρηση
ή μέρος της παραχώρησης, όπως περιγράφεται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία
πληρούνται και οι δύο όροι που προβλέπονται στο άρθρο 113 παράγραφοι 5 και 6, για εμπορεύματα καταγωγής ενός
κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ που προσκομίζονται για εκτελωνισμό στην ΕΕ.
3. Όπου η στήλη του δασμολογίου στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ με τον τίτλο «Κατηγορία σταδιακής κατάργησης για τη Νότια Αφρική»
περιλαμβάνει έναν δασμό αντί για μια κατηγορία σταδιακής κατάργησης δηλούμενη με γράμμα, ο εν λόγω δασμός όπως
περιγράφεται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4. Γενικές αναφορές σε μια κατηγορία προϊόντων σε αγκύλες στα τμήματα Α και Β εξυπηρετούν μόνο ενδεικτικό σκοπό. Το
πεδίο κάλυψης προϊόντος για κάθε κατηγορία σταδιακής κατάργησης παρατίθεται στον πίνακα στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ.
5. Εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 23 παράγραφος 5, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η
ΕΕ κοινοποιεί στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Νότιας Αφρικής τον κατάλογο των δασμών που εφαρμόζονται
την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, στα εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής τα οποία
βρίσκονται στις κατηγορίες σταδιακής κατάργησης που αναφέρονται ως «Β*» και «C*». Μετά την κοινοποίηση, όπως
προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, η ΕΕ δημοσιεύει τον κατάλογο σύμφωνα με τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες και
εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση. Η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης εγκρίνει, κατά την πρώτη
συνεδρίασή της μετά την κοινοποίηση και τη δημοσίευση, τον κατάλογο που της κοινοποιήθηκε από την ΕΕ.

ΤΜΗΜΑ A

Κατάργηση των δασμών
6. Εκτός αντίθετων διατάξεων στον πίνακα της ΕΕ που περιλαμβάνεται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,
εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατηγορίες σταδιακής κατάργησης των δασμών από την ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 24:
α) οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα προϊόντα που αναγράφονται στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Α*»
στον πίνακα της ΕΕ καταργούνται την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ·
β) οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα προϊόντα που αναγράφονται στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Α*»
στον πίνακα της ΕΕ καταργούνται την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ·
γ) [ψάρια] οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα προϊόντα που αναγράφονται στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «Β*» στον πίνακα της ΕΕ καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
i)

την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο 83
τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται στα εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από
την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

ii) την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε
δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 67 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται σε εμπορεύματα καταγωγής
Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
iii) ένα έτος μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 50 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται σε
εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
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iv) δύο (2) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 33 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται σε
εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
v) τρία (3) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 17 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται σε
εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας· και
vi) τέσσερα (4) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, οι εναπομένοντες δασμοί καταργούνται.
δ) [ψάρια] Οι δασμοί στα εμπορεύματα καταγωγής που αναγράφονται στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «C*» στον
πίνακα της ΕΕ καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
i)

κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται
στο 90 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται στα εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα
πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

ii)

την 1η Ιανουαρίου μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε
δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 80 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται σε εμπορεύματα καταγωγής
Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

iii) ένα έτος μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 70 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
iv)

δύο (2) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 60 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

v)

τρία (3) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 50 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

vi)

τέσσερα (4) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 40 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

vii) πέντε (5) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 30 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
viii) έξι (6) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 20 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
ix) επτά (7) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 10 τοις εκατό του δασμού της ΕΕ που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής Νότιας Αφρικής την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας· και
x)

οκτώ (8) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, οι εναπομένοντες δασμοί καταργούνται.

ε) [γλυκά πορτοκάλια] Οι δασμοί για τα καταγόμενα εμπορεύματα που απαριθμούνται ως κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «D*» στον πίνακα της ΕΕ πρέπει, από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, να αποκλείονται από την υποχρέωση για τη μείωση των δασμών, με εξαίρεση τις περιόδους από:
— 1 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιβάλλεται κανένας δασμός· και

L 250/64

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

— 16 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου, και με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κατά την οποία οι δασμοί θα καταργηθούν σταδιακά σύμφωνα με τις ακόλουθες
διατάξεις:
i)

κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός
μειώνεται στο 91 τοις εκατό του βασικού δασμού·

ii)

την 1η Ιανουαρίου μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,
κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 82 τοις εκατό του βασικού δασμού·

iii) ένα έτος μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 73 τοις εκατό του βασικού δασμού·
iv)

δύο (2) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 64 τοις εκατό του βασικού δασμού·

v)

τρία (3) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 55 τοις εκατό του βασικού δασμού·

vi)

τέσσερα (4) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 45 τοις εκατό του βασικού δασμού·

vii) πέντε (5) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 36 τοις εκατό του βασικού δασμού·
viii) έξι (6) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 27 τοις εκατό του βασικού δασμού·
ix) επτά (7) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 18 τοις εκατό του βασικού δασμού·
x)

οκτώ (8) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 9 τοις εκατό του βασικού δασμού· και

xi) εννέα (9) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, οι εναπομένοντες δασμοί καταργούνται.
7. Οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα εμπορεύματα ειδών της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «Χ» στον πίνακα
της ΕΕ εξαιρούνται από τις δεσμεύσεις για μείωση των δασμών.

ΤΜΗΜΑ B

Δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) για ειδικά εμπορεύματα
8.

Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ) που χορηγούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας
γίνεται με βάση την αρχή της κατά σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

9.

Οι ΔΠ που ίσχυαν για τις εισαγωγές στην ΕΕ προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής στο πλαίσιο της ΣΕΑΣ («ΔΠ ΣΕΑΣ»),
οι οποίες χορηγούνται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας υπό τους ίδιους όρους, εφαρμόζονται από την ημερομηνία που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του
ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα των προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ στο πλαίσιο των ΔΠ ΣΕΑΣ από την 1η
Ιανουαρίου του έτους της ημερομηνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ μέχρι την εν
λόγω ημερομηνία αφαιρείται από την ποσότητα των προϊόντων που μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ στο πλαίσιο των
αντίστοιχων ΔΠ που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

10. Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ' υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο παρόν
τμήμα, παρά το ότι δεν έχουν οριστεί ως δασμοί στον πίνακα της ΕΕ, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την κατηγορία
σταδιακής κατάργησης «Χ», όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του τμήματος Α.
11. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 116, τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν αίτησης ενός εξ αυτών, επανεξετάζουν τη διαχείριση
των ΔΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους στην εξασφάλιση της χρησιμοποίησης των ποσοστώσεων.
Τα μέρη μπορούν να διατυπώσουν συστάσεις για την προσαρμογή της λειτουργίας των ΔΠ υπό το πρίσμα της εν λόγω
επανεξέτασης.
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12. Οι ακόλουθες κατηγορίες σταδιακής κατάργησης εφαρμόζονται στις ΔΠ που χορηγούνται από την ΕΕ σύμφωνα με το
άρθρο 24 παράγραφος 2:
α) [σκόνη αποκορυφωμένου γάλακτος] Η συνολική ποσότητα των καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «Ε*» που επιτρέπεται να εισέρχονται ατελώς κάθε ημερολογιακό έτος, με ισχύ από την ημερομηνία που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

500
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που ισχύει για
το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του ημερολο
γιακού έτους.
β) [βούτυρο] H συνολική ποσότητα των καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «F*» που
επιτρέπεται να εισέρχονται ατελώς κάθε ημερολογιακό έτος, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

500
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που ισχύει για
το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους, μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του ημερολο
γιακού έτους.
γ) [άνθη: τριαντάφυλλα, ορχιδέες και χρυσάνθεμα] Η συνολική ποσότητα των καταγόμενων εμπορευμάτων στην
κατηγορία σταδιακής κατάργησης «G *» που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό ύψους
50 % του εφαρμοζόμενου συντελεστή του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ), με ισχύ από την ημερομηνία που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Έτος

Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800

Μετά το 2020 η δασμολογική ποσόστωση αυξάνεται κατά 15 μετρικούς τόνους ετησίως.
Η ΔΠ εντός του ημερολογιακού έτους εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου έως την 31η Οκτωβρίου στις ορχιδέες (ΣΟ
0603 13 00), και από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαΐου στα τριαντάφυλλα (ΣΟ 0603 11 00) και χρυσάνθεμα
(ΣΟ 0603 14 00).
Επιπλέον, καταργούνται οι δασμοί στις ορχιδέες (ΣΟ 0603 13 00) από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαΐου και τα
εν λόγω εμπορεύματα επιτρέπεται να εισέρχονται ατελώς κάθε ημερολογιακό έτος.
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Με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, καταργούνται οι
δασμοί και οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τα καταγόμενα εμπορεύματα αυτής της κατηγορίας σταδιακής
κατάργησης.
δ) [άνθη: κρίνα και «άλλα»] Η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης
«H*» που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος από την 1η Ιουνίου έως την 31η Οκτωβρίου με δασμό
ύψους 50 % του εφαρμοζόμενου συντελεστή του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ), με ισχύ από την ημερομηνία
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Έτος

Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

2015

870

2016

888

2017

906

2018

924

2019

942

2020

960

Μετά το 2020 η δασμολογική ποσόστωση αυξάνεται κατά 18 μετρικούς τόνους ετησίως.
Επιπλέον, καταργούνται οι δασμοί για τα καταγόμενα εμπορεύματα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαΐου και,
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε κάθε ημερολογιακό έτος, τα εν λόγω εμπορεύματα μπορούν να εισάγονται
ατελώς.
Με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, καταργούνται οι
δασμοί και οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τα καταγόμενα εμπορεύματα αυτής της κατηγορίας σταδιακής
κατάργησης.
ε) [άνθη: όχι νωπά] Η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Ι *» που
επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό ύψους 25 % του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ, με
ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ μέχρι την ημερομηνία
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Έτος

Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800

Μετά το 2020 η δασμολογική ποσόστωση αυξάνεται κατά 15 μετρικούς τόνους ετησίως.
Με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, καταργούνται οι
δασμοί και οι ΔΠ για τα καταγόμενα εμπορεύματα αυτής της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης.
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στ) [φράουλες] H συνολική ποσότητα των καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «J*» που
επιτρέπεται να εισέρχονται ατελώς κάθε ημερολογιακό έτος, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Έτος

Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

2015

370,0

2016

377,5

2017

385,0

2018

392,5

2019

400,0

2020

407,5

Μετά το 2020 η δασμολογική ποσόστωση αυξάνεται κατά 7,5 μετρικούς τόνους ετησίως.
ζ) [ζάχαρη] H συνολική ποσότητα των καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Κ*» που
επιτρέπεται να εισέρχονται ατελώς κάθε ημερολογιακό έτος, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα ραφιναρισμένης ζάχαρης ή ζάχαρης από ζαχαροκά
λαμο που προορίζεται για ραφινάρισμα
(μετρικοί τόνοι)

Ποσότητα ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο που προορίζεται για
ραφινάρισμα
(μετρικοί τόνοι)

50 000

100 000

Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, οι ποσότητες ΔΠ που
εφαρμόζονται για το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους μειώνονται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες
του ημερολογιακού έτους.
η) [άσπρη κρυσταλλική σκόνη] Η συνολική ποσότητα των καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «L*» που επιτρέπεται να εισέρχονται ατελώς κάθε ημερολογιακό έτος, με ισχύ από την ημερομηνία που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

500
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που
εφαρμόζεται το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του
ημερολογιακού έτους.
i)

[μαρμελάδες από εσπεριδοειδή] Η συνολική ποσότητα εμπορευμάτων καταγωγής στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «Μ*» που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό ύψους 50 % του εφαρμοζόμενου
συντελεστή ΜΕΚ, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,
ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

100
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που
εφαρμόζεται το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του
ημερολογιακού έτους.
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θ) [φρούτα σε κονσέρβες, εκτός από τροπικά φρούτα σε κονσέρβες] Η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων
στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Ν*» που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό ύψους
50 % του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Έτος

Ποσότητα αχλαδιών, βερίκοκων και ροδάκινων
(μετρικοί τόνοι)

Ποσότητα μειγμάτων μη τροπικών φρούτων
(μετρικοί τόνοι)

2015

59 630,25

26 552,20

2016

60 866,00

27 102,40

2017

62 102,75

27 652,60

2018

63 339,50

28 202,80

2019

64 576,25

28 753,00

2020

65 813,00

29 303,20

Μετά το 2020 η δασμολογική ποσόστωση θα αυξάνεται ετησίως κατά 1 236,75 μετρικούς τόνους για τα αχλάδια, τα
βερίκοκα και τα ροδάκινα και κατά 550,20 μετρικούς τόνους για τα μείγματα μη τροπικών φρούτων.
Με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
— Η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων αυτής της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης που επιτρέπεται
να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

57 156
— οι δασμοί καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
i)

την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται
στο 45 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·

ii)

την 1η Ιανουαρίου μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 41 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή
ΜΕΚ·

iii) ένα έτος μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 36 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή
ΜΕΚ·
iv)

δύο (2) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 32 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή
ΜΕΚ·

v)

τρία (3) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 27 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή
ΜΕΚ·

vi)

τέσσερα (4) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 23 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου
συντελεστή ΜΕΚ·

vii) πέντε (5) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 18 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή
ΜΕΚ·
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viii) έξι (6) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 14 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή
ΜΕΚ·
ix) επτά (7) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 9 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
x)

οκτώ (8) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 5 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
και

xi) εννέα (9) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, οι εναπομένοντες δασμοί καταργούνται.
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία
μετά την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ για το
υπόλοιπο του εν λόγω έτους είναι 57 156 μετρικοί τόνοι μειωμένοι κατά την ποσότητα που εισάγεται στο πλαίσιο
των ΔΠ που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΣΕΑΣ και της παρούσας συμφωνίας από την 1η Ιανουαρίου του εν
λόγω ημερολογιακού έτους έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
ι)

[τροπικά φρούτα σε κονσέρβες] Η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «Ο*» που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό ύψους 50 % του εφαρμοζόμενου
συντελεστή ΜΕΚ, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,
ορίζεται ως εξής:
Έτος

Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

2015

2 900

2016

2 960

2017

3 020

2018

3 080

2019

3 140

2020

3 200

Μετά το 2020 η ΔΠ αυξάνεται κατά 60 μετρικούς τόνους ετησίως.
Με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, καταργούνται οι
δασμοί για τα εμπορεύματα υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2007 99 50 της ΣΟ της ΕΕ αυτής της κατηγορίας σταδιακής
κατάργησης και η εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων δεν υπόκεινται πλέον στους όρους της ΔΠ ή προσμετράται
στη χρησιμοποίηση των ποσοστώσεων.
ια) [χυμοί πορτοκαλιού κατεψυγμένοι] Η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «P*» που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό ύψους 50 % του εφαρμοζόμενου
συντελεστή ΜΕΚ, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,
ορίζεται ως εξής:
Έτος

Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

2015

1 015

2016

1 036

2017

1 057

2018

1 078

2019

1 099

2020

1 120
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Μετά το 2020 η ποσότητα της ΔΠ αυξάνεται κατά 21 μετρικούς τόνους ετησίως.
Με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, καταργούνται οι
δασμοί για τα εμπορεύματα καταγωγής που εισάγονται στο πλαίσιο αυτής της ΔΠ.
ιβ) [χυμοί μήλου και χυμοί ανανά] Η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «Q*» που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό ύψους 50 % του εφαρμοζόμενου
συντελεστή ΜΕΚ, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Έτος

Ποσόστητα
(μετρικοί τόνοι)

2015

7 250

2016

7 400

2017

7 550

2018

7 700

2019

7 850

2020

8 000

Μετά το 2020 η ποσότητα εντός της ποσόστωσης αυξάνεται κατά 150 μετρικούς τόνους ετησίως.
Με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
— καταργούνται oι δασμοί και οι ΔΠ για τα εμπορεύματα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2009 41 92 της ΕΕ (με
εξαίρεση τα προϊόντα αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους) και ΕΕ ΣΟ 2009 49 30
αυτής της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης· και
— η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων για τα υπόλοιπα εμπορεύματα στο πλαίσιο αυτής της
κατηγορίας σταδιακής κατάργησης που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό ύψους 50 %
του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ ανέρχεται στο 47 % της συνολικής ποσότητας που αναφέρεται στον ανωτέρω
πίνακα και αντιστοιχεί στο έτος της ημερομηνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ για το
υπόλοιπο του εν λόγω έτους είναι 47 % της συνολικής ποσότητας που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα και
αντιστοιχεί στο έτος της ημερομηνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, μειωμένη
κατά την ποσότητα των υπόλοιπων εμπορευμάτων της ΔΠ που προβλέπεται στη ΣΕΑΣ και στην παρούσα συμφωνία
από την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω ημερολογιακού έτος έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
Για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, η εντός της ποσόστωσης ποσότητα της ΔΠ αυξάνεται ετησίως κατά 70,5 τόνους,
με εξαίρεση την περίοδο των δέκα (10) ημερολογιακών ετών, αρχής γενομένης από το ημερολογιακό έτος που έπεται
της ημερομηνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κατά τη διάρκεια της οποίας η
εντός της ποσόστωσης ποσότητα της ΔΠ αυξάνεται ετησίως κατά 46,5 μετρικούς τόνους επιπλέον, με αποτέλεσμα η
ετήσια αύξηση να φτάνει τους 117,0 μετρικούς τόνους.
ιγ) [ζύμες ενεργές] H συνολική ποσότητα των καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «R*»
που επιτρέπεται να εισέρχονται ατελώς κάθε ημερολογιακό έτος, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

350
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Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που
εφαρμόζεται το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του
ημερολογιακού έτους.
ιδ) [οίνοι]
1. Οι απελευθερωμένοι οίνοι
Οι δασμοί για τα καταγόμενα εμπορεύματα οι οποίοι προβλέπονται για τα είδη των κατηγοριών σταδιακής κατάργησης
«S» και «S *» τα οποία:
i) έχουν αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 %· ή
ii) έχουν αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % και δεν είναι λευκά ούτε περιέχονται σε
δοχεία των 2 λίτρων ή λιγότερο,
καταργούνται και τα εν λόγω εμπορεύματα μπορούν να εισάγονται ατελώς, με ισχύ από την ημερομηνία που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
2. Η ΔΠ της ΣΕΑΣ
Η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων, εκτός από τους απελευθερωμένους οίνους, στην κατηγορία
σταδιακής κατάργησης «S», για τους οποίους ο αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει το 15 % που
επιτρέπεται να εισέρχονται ατελώς κάθε ημερολογιακό έτος, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, είναι η εξής:

Έτος

Ποσότητα
(λίτρα)

2015

49 067 000

2016

50 126 000

2017

51 185 000

2018

52 244 000

2019

53 303 000

2020

54 362 000

Μετά το 2020 η ποσότητα εντός της ποσόστωσης αυξάνεται κατά 1 059 000 λίτρα ετησίως.
3. Η ΔΠ που ισχύει μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
H συνολική ποσότητα των καταγόμενων εμπορευμάτων, πλην των απελευθερωμένων οίνων, στις κατηγορίες σταδιακής
κατάργησης «S*» και «S*» που επιτρέπεται να εισέρχονται ατελώς κάθε ημερολογιακό έτος, με ισχύ από την ημερομηνία
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:

Έτος

Ποσόστωση Α για τους οίνους:
Ποσότητα οίνου σε δοχεία χωρητικότητας μικρότερης
ή ίσης με 2 λίτρα
(λίτρα)

Ποσόστωση Β για τους οίνους:
Ποσότητα οίνου σε δοχεία κάθε όγκου
(λίτρα)

1

77 000 000

33 000 000

2

77 741 300

33 317 700

3

78 482 600

33 635 400
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Έτος

Ποσόστωση Α για τους οίνους:
Ποσότητα οίνου σε δοχεία χωρητικότητας μικρότερης
ή ίσης με 2 λίτρα
(λίτρα)

Ποσόστωση Β για τους οίνους:
Ποσότητα οίνου σε δοχεία κάθε όγκου
(λίτρα)

4

79 223 900

33 953 100

5

79 965 200

34 270 800

Κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, η ΔΠ αυξάνεται ετησίως κατά 741 300 λίτρα για το προϊόν με ποσόστωση Α για
τους οίνους και κατά 317 700 λίτρα για το προϊόν με ποσόστωση B για τους οίνους.
Από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μπορούν να εισάγονται προϊόντα σε δοχεία οποιουδήποτε όγκου στο πλαίσιο της
ποσόστωσης Α για τους οίνους για το υπόλοιπο του εν λόγω έτους.
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος παραρτήματος αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά την
1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η συνδυασμένη ποσότητα οίνου
ποσόστωση Α για τους οίνους και την ποσόστωση Β για τους οίνους για το υπόλοιπο του εν λόγω έτους είναι το
άθροισμα:
α) της ποσότητας της ΔΠ ΣΕΑΣ κατά το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος μειωμένη κατά την ποσότητα που εισάγεται
βάσει της ποσόστωσης πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ· και
β) 110 εκατομμυρίων λίτρων, μειωμένων κατά την ποσότητα της ΔΠ ΣΕΑΣ κατά το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος,
ενώ η προκύπτουσα διαφορά μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του εν λόγω ημερολογιακού
έτους.
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ είναι πριν από την 31η
Αυγούστου του εν λόγω ημερολογιακού έτους, η ποσότητα των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων κατανέμεται
μεταξύ της ποσόστωσης Α για τους οίνους και της ποσόστωσης Β για τους οίνους, κατά το ίδιο ποσοστό όπως
αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα για το έτος 1 (70: 30), έως την 31η Αυγούστου του εν λόγω έτους. Από την 1η
Σεπτεμβρίου του εν λόγω έτους μπορούν να εισάγονται προϊόντα σε δοχεία οποιουδήποτε όγκου στο πλαίσιο της
ποσόστωσης Α για τους οίνους για το υπόλοιπο του εν λόγω έτους.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, μπορούν να αναθεωρηθούν τόσο οι
ποσότητες οίνου που διατίθενται για την ποσόστωση Α όσο και για την ποσόστωση Β καθώς και η ημερομηνία κατά
την οποία δοχεία οποιουδήποτε μεγέθους μπορούν να εισάγονται βάσει της ποσόστωσης Α.
ιδ) [αιθανόλη] Η συνολική ποσότητα των καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Τ*» που
επιτρέπεται να εισέρχονται ατελώς κάθε ημερολογιακό έτος, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, είναι η εξής:
Ποσότητα
(μετρικοί τόνοι)

80 000
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που ισχύει για
το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους, μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του ημερολο
γιακού έτους.
ΜΕΡΟΣ II

Δασμολόγιο της ΕΕ
Σχέση με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Οι διατάξεις του παρόντος δασμολογίου εκφράζονται εν γένει με τους όρους της ΣΟ και η ερμηνεία των διατάξεών του,
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που καλύπτονται από τις διακρίσεις του, διέπεται από τις γενικές σημειώσεις, τις
σημειώσεις των τμημάτων και τις σημειώσεις των κεφαλαίων της ΣΟ. Στον βαθμό που οι διατάξεις του παρόντος πίνακα είναι
ίδιες με τις αντίστοιχες διατάξεις της ΣΟ, οι διατάξεις του παρόντος πίνακα ερμηνεύονται όπως και οι αντίστοιχες διατάξεις της
ΣΟ.

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0101 29 10 – – – Που προορίζονται για σφαγή

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0101 29 90 – – – Άλλα

Γεωργία

11,5 %

A

A

0101 30 00 – Γαϊδούρια

Γεωργία

7,7 %

A

A

0101 90 00 – Άλλα

Γεωργία

10,9 %

A

A

0102 21 10 – – – Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν
ποτέ γεννήσει)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0102 21 30 – – – Αγελάδες

Γεωργία

Ατελώς

A

A

I

ΤΜΗΜΑ I — ΖΩΝΤΑΝΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ
ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 — ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

0101

Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά
– Άλογα

0101 21 00 – – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής
0101 29

0102

– – Άλλα

Παρατήρηση
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Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

EL

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Δασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προϊόντα καταγωγής κρατών της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ

Βοοειδή ζωντανά
– Βοοειδή

0102 21

– – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής
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Περιγραφή

0102 21 90 – – – Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

Παρατήρηση

L 250/74

ΣΟ 2014

EL

0102 29

– – Άλλα

0102 29 05 – – – Του υπογένουςBibos ή του υπογένους Poepha
gus

0102 29 10 – – – –

––––

Bάρους που δεν υπερβαίνει τα 80 kg

Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 160 kg

Που προορίζονται για σφαγή

Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

0102 29 29 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

16.9.2016

0102 29 21 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 300 kg
EL

Που προορίζονται για σφαγή

Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

0102 29 49 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

––––

Bάρους που υπερβαίνει τα 300 kg

–––––

Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν
έχουν ποτέ γεννήσει)

Που προορίζονται για σφαγή

Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

0102 29 59 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

L 250/75

0102 29 51 – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0102 29 41 – – – – –

Περιγραφή

–––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

Αγελάδες
Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

0102 29 69 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

Άλλα

0102 29 91 – – – – – –

Που προορίζονται για σφαγή

Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

0102 29 99 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Που προορίζονται για σφαγή

EL

0102 29 61 – – – – – –

–––––

L 250/76

ΣΟ 2014

– Βούβαλοι
16.9.2016

0102 31 00 – – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0102 39

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– – Άλλα
10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

0102 39 90 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0102 90 91 – – – Κατοικίδια

Γεωργία

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

A

0102 90 99 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

– Άλλα

0102 90 20 – – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής
– – Άλλα

0103

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τα κράτη BLMNS, τα προϊόντα καταγωγής Νό
τιας Αφρικής θεωρείται ότι εισάγονται απευθείας
στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τους
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 15 στοιχείο γ)
του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργία

EL

0102 39 10 – – – Κατοικίδια

0102 90

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Χοιροειδή ζωντανά

0103 10 00 – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής
– Άλλα
– – Με βάρος κατώτερο των 50 kg

L 250/77

0103 91

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

41,2 EUR/
100 kg

A

A

0103 91 90 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

EL

0103 91 10 – – – Κατοικίδια

Παρατήρηση

L 250/78

ΣΟ 2014

0103 92

– – Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg
– – – Κατοικίδια
Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχι
στο και με ελάχιστο βάρος 160 kg

Γεωργία

35,1 EUR/
100 kg

A

A

0103 92 19 – – – –

Άλλα

Γεωργία

41,2 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0104 10 30 – – – Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους)

Γεωργία

80,5 EUR/
100 kg

A

A

0104 10 80 – – – Άλλα

Γεωργία

80,5 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

3,2 %

A

A

0103 92 90 – – – Άλλα
0104

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά

0104 10

– Προβατοειδή

0104 10 10 – – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0103 92 11 – – – –

– – Άλλα

– Αιγοειδή

0104 20 10 – – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

16.9.2016

0104 20

Περιγραφή

0104 20 90 – – Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

80,5 EUR/
100 kg

A

A

Παρατήρηση

EL

0105

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και
φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια
– Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g

0105 11

– – Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesti
cus

0105 11 11 – – – –

Ωοτόκα γένη

Γεωργία

52 EUR/1 000
αριθμούς τεμα
χίων (p/st)

A

A

0105 11 19 – – – –

Άλλα

Γεωργία

52 EUR/1 000
αριθμούς τεμα
χίων (p/st)

A

A

– – – Άλλα
Ωοτόκα γένη

Γεωργία

52 EUR/1 000
αριθμούς τεμα
χίων (p/st)

A

A

0105 11 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

52 EUR/1 000
αριθμούς τεμα
χίων (p/st)

A

A

0105 12 00 – – Γάλοι και γαλοπούλες

Γεωργία

152 EUR/1 000
αριθμούς τεμα
χίων (p/st)

A

A

0105 13 00 – – Πάπιες

Γεωργία

52 EUR/1 000
αριθμούς τεμα
χίων (p/st)

A

A

0105 14 00 – – Χήνες

Γεωργία

152 EUR/1 000
αριθμούς τεμα
χίων (p/st)

A

A

L 250/79

0105 11 91 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Θηλυκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλα
πλασιασμού

Περιγραφή

0105 15 00 – – Φραγκόκοτες

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

52 EUR/1 000
αριθμούς τεμα
χίων (p/st)

A

A

Γεωργία

20,9 EUR/
100 kg

A

A

0105 99 10 – – – Πάπιες

Γεωργία

32,3 EUR/
100 kg

A

A

0105 99 20 – – – Χήνες

Γεωργία

31,6 EUR/
100 kg

A

A

0105 99 30 – – – Γάλοι και γαλοπούλες

Γεωργία

23,8 EUR/
100 kg

A

A

0105 99 50 – – – Φραγκόκοτες

Γεωργία

34,5 EUR/
100 kg

A

A

0106 11 00 – – Πρωτεύοντα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0106 12 00 – – Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της
τάξης των κητοειδών)· τριχεχίδες και αλλικορίδες
(θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)· φώκιες,
θαλάσσιοι λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιοι ίπποι
(θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

L 250/80

ΣΟ 2014

– Άλλα
0105 94 00 – – Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesti
cus

0106

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0105 99

Άλλα ζώα ζωντανά
– Θηλαστικά

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0106 14 10 – – – Κουνέλια κατοικίδια

Γεωργία

3,8 %

A

A

0106 14 90 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0106 19 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0106 20 00 – Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια
και οι θαλάσσιες χελώνες)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0106 31 00 – – Αρπακτικά πτηνά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0106 32 00 – – Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι
ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0106 33 00 – – Στρουθοκάμηλοι· πτηνά emu (Dromaius novae
hollandiae)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0106 39 10 – – – Περιστέρια

Γεωργία

6,4 %

A

A

0106 39 80 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0106 13 00 – – Καμήλες και άλλες καμηλίδες (Camelidae)
0106 14

– – Κουνέλια και λαγοί

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Πτηνά

0106 39

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

– Έντομα
L 250/81

0106 41 00 – – Μέλισσες

0106 49 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0106 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

A

0201 20 20 – – Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλλη
λοσυμπληρούμενα»

Γεωργία

12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

A

0201 20 30 – – Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

Γεωργία

12,8 %
+ 141,4 EUR/
100 kg

X

A

0201 20 50 – – Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

Γεωργία

12,8 %
+ 212,2 EUR/
100 kg

X

A

0201 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

12,8 %
+ 265,2 EUR/
100 kg

X

A

0201 30 00 – Χωρίς κόκαλα

Γεωργία

12,8 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 — ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0201 10 00 – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

0201 20

– Άλλα τεμάχια με κόκαλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/82

Τομέας

ΣΟ 2014

0202

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα
12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

A

0202 20 10 – – Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλλη
λοσυμπληρούμενα»

Γεωργία

12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

A

0202 20 30 – – Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

Γεωργία

12,8 %
+ 141,4 EUR/
100 kg

X

A

0202 20 50 – – Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

Γεωργία

12,8 %
+ 221,1 EUR/
100 kg

X

A

0202 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

12,8 %
+ 265,3 EUR/
100 kg

X

A

Γεωργία

12,8 %
+ 221,1 EUR/
100 kg

X

A

– Άλλα τεμάχια με κόκαλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0202 30

EL

Γεωργία

0202 10 00 – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

0202 20

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Χωρίς κόκαλα

L 250/83

0202 30 10 – – Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε
πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων
(μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κα
τεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται
«αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται
σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περι
λαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολό
κληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια,
και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φι
λέτο, σε ενιαίο τεμάχιο

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

12,8 %
+ 221,1 EUR/
100 kg

X

A

0202 30 90 – – Άλλα

Γεωργία

12,8 %
+ 304,1 EUR/
100 kg

X

A

0203 11 10 – – – Χοιροειδών κατοικιδίων

Γεωργία

53,6 EUR/
100 kg

A

A

0203 11 90 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0203

EL

0202 30 50 – – Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που
ονομάζονται «αυστραλιανά»

0203 12

– – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα
– Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0203 11

Παρατήρηση

L 250/84

ΣΟ 2014

– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυ
τών, με κόκαλα
– – – Χοιροειδών κατοικιδίων
Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

Γεωργία

77,8 EUR/
100 kg

A

A

0203 12 19 – – – –

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

Γεωργία

60,1 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0203 12 90 – – – Άλλα

16.9.2016

0203 12 11 – – – –

0203 19

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων
Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών
μερών

Γεωργία

60,1 EUR/
100 kg

A

A

0203 19 13 – – – –

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

Γεωργία

86,9 EUR/
100 kg

A

A

0203 19 15 – – – –

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και
τεμάχια αυτής

Γεωργία

46,7 EUR/
100 kg

A

A

––––

Άλλα

0203 19 55 – – – – –

Χωρίς κόκαλα

Γεωργία

86,9 EUR/
100 kg

A

A

0203 19 59 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

86,9 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0203 21 10 – – – Χοιροειδών κατοικιδίων

Γεωργία

53,6 EUR/
100 kg

A

A

0203 21 90 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0203 19 90 – – – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0203 19 11 – – – –

– Κατεψυγμένα
0203 21

– – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

L 250/85

0203 22

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/86

ΣΟ 2014

– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυ
τών, με κόκαλα
EL

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων
Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

Γεωργία

77,8 EUR/
100 kg

A

A

0203 22 19 – – – –

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

Γεωργία

60,1 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0203 22 90 – – – Άλλα
0203 29

– – Άλλα
– – – Χοιροειδών κατοικιδίων

0203 29 11 – – – –

Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών
μερών

Γεωργία

60,1 EUR/
100 kg

A

A

0203 29 13 – – – –

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

Γεωργία

86,9 EUR/
100 kg

A

A

0203 29 15 – – – –

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και
τεμάχια αυτής

Γεωργία

46,7 EUR/
100 kg

A

A

––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0203 22 11 – – – –

Άλλα
Χωρίς κόκαλα

Γεωργία

86,9 EUR/
100 kg

A

A

0203 29 59 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

86,9 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0203 29 55 – – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

12,8 %
+ 171,3 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

12,8 %
+ 171,3 EUR/
100 kg

A

A

0204 22 10 – – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό
μέρος σφαγίου

Γεωργία

12,8 %
+ 119,9 EUR/
100 kg

A

A

0204 22 30 – – – Καρέ και/ή οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ
και/ή μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

Γεωργία

12,8 %
+ 188,5 EUR/
100 kg

A

A

0204 22 50 – – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με
λεκάνη (μισό κιλότο)

Γεωργία

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

A

A

0204 22 90 – – – Άλλα

Γεωργία

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

A

A

0203 29 90 – – – Άλλα
0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα
με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

0204 10 00 – Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη

0204 22

– – Άλλα τεμάχια με κόκαλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα
με απλή ψύξη
0204 21 00 – – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

L 250/87

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

12,8 %
+ 311,8 EUR/
100 kg

A

A

0204 30 00 – Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατε
ψυγμένα

Γεωργία

12,8 %
+ 128,8 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

12,8 %
+ 128,8 EUR/
100 kg

A

A

0204 42 10 – – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό
μέρος σφαγίου

Γεωργία

12,8 %
+ 90,2 EUR/
100 kg

A

A

0204 42 30 – – – Καρέ και/ή οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ
και/ή μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

Γεωργία

12,8 %
+ 141,7 EUR/
100 kg

A

A

0204 42 50 – – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με
λεκάνη (μισό κιλότο)

Γεωργία

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

A

A

0204 42 90 – – – Άλλα

Γεωργία

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

A

A

EL

0204 23 00 – – Χωρίς κόκαλα

0204 42

– – Άλλα τεμάχια με κόκαλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα

0204 41 00 – – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

Παρατήρηση

L 250/88

ΣΟ 2014

16.9.2016

0204 43

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Χωρίς κόκαλα
EL

12,8 %
+ 234,5 EUR/
100 kg

A

A

0204 43 90 – – – Άλλα

Γεωργία

12,8 %
+ 234,5 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 11 – – – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

Γεωργία

12,8 %
+ 171,3 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 13 – – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό
μέρος σφαγίου

Γεωργία

12,8 %
+ 119,9 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 15 – – – Καρέ και/ή οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ
και/ή μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

Γεωργία

12,8 %
+ 188,5 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 19 – – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με
λεκάνη (μισό κιλότο)

Γεωργία

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

A

A

0204 50

– Κρέατα αιγοειδών

– – Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

L 250/89

Γεωργία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0204 43 10 – – – Αρνιού

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/90

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Γεωργία

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 39 – – – –

Τεμάχια χωρίς κόκαλα

Γεωργία

12,8 %
+ 311,8 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 51 – – – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

Γεωργία

12,8 %
+ 128,8 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 53 – – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό
μέρος σφαγίου

Γεωργία

12,8 %
+ 90,2 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 55 – – – Καρέ και/ή οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ
και/ή μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

Γεωργία

12,8 %
+ 141,7 EUR/
100 kg

A

A

0204 50 59 – – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με
λεκάνη (μισό κιλότο)

Γεωργία

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

A

A

– – Κατεψυγμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τεμάχια με κόκαλα

EL

0204 50 31 – – – –

– – – Άλλα
Τεμάχια με κόκαλα

16.9.2016

0204 50 71 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

12,8 %
+ 234,5 EUR/
100 kg

A

A

0205 00 20 – Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

5,1 %

A

A

0205 00 80 – Κατεψυγμένα

Γεωργία

5,1 %

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0206 10 95 – – – Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

Γεωργία

12,8 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

0206 10 98 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0206 21 00 – – Γλώσσες

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0206 22 00 – – Συκώτια

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0205 00

Τεμάχια χωρίς κόκαλα

EL

Γεωργία

0204 50 79 – – – –

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, δια
τηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροει
δών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή
μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα

0206 10

– Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0206 10 10 – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευ
τικών προϊόντων
– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0206

– Βοοειδών, κατεψυγμένα

L 250/91

0206 29

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

L 250/92

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

0206 29 10 – – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμα
κευτικών προϊόντων
– – – Άλλα
Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

Γεωργία

12,8 %
+ 304,1 EUR/
100 kg

X

A

0206 29 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0206 41 00 – – Συκώτια

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0206 49 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0206 80 91 – – – Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

Γεωργία

6,4 %

A

A

0206 80 99 – – – Προβατοειδών ή αιγοειδών

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0206 30 00 – Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
– Χοιροειδών, κατεψυγμένα

0206 80

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0206 29 91 – – – –

– Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0206 80 10 – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευ
τικών προϊόντων
– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0206 90 91 – – – Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

Γεωργία

6,4 %

A

A

0206 90 99 – – – Προβατοειδών ή αιγοειδών

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0207 11 10 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα,
με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζο
νται «κοτόπουλα 83 %»

Γεωργία

26,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 11 30 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς
το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την
καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που
ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»

Γεωργία

29,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 11 90 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς
το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται
«κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται
διαφορετικά

Γεωργία

32,5 EUR/
100 kg

A

A

0206 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα, κατεψυγμένα
EL

0206 90 10 – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευ
τικών προϊόντων
– – Άλλα

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερι
κών της κλάσης 0105
– Πετεινοί και κότες

0207 11

– – Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0207

L 250/93

0207 12

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– – Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα
29,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 12 90 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς
το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται
«κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται
διαφορετικά

Γεωργία

32,5 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

102,4 EUR/
100 kg

A

A

– – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων νωπά ή δια
τηρημένα με απλή ψύξη
– – – Τεμάχια

0207 13 10 – – – –

––––

Χωρίς κόκαλα

Με κόκαλα
Μισά ή τέταρτα

Γεωργία

35,8 EUR/
100 kg

A

A

0207 13 30 – – – – –

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα
άκρα

Γεωργία

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 13 40 – – – – –

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές,
άκρα από φτερούγες

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 13 50 – – – – –

Στήθη και τεμάχια από στήθη

Γεωργία

60,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 13 60 – – – – –

Μηροί και τεμάχια μηρών

Γεωργία

46,3 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0207 13 20 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργία

EL

0207 12 10 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς
το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την
καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που
ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»

0207 13

Παρατήρηση

L 250/94

ΣΟ 2014

Περιγραφή

0207 13 70 – – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

100,8 EUR/
100 kg

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

EL

– – – Παραπροϊόντα σφαγίων
Συκώτια

Γεωργία

6,4 %

A

A

0207 13 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

102,4 EUR/
100 kg

A

A

0207 14

– – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγ
μένα
– – – Τεμάχια

0207 14 10 – – – –

––––

Χωρίς κόκαλα

Με κόκαλα
Μισά ή τέταρτα

Γεωργία

35,8 EUR/
100 kg

A

A

0207 14 30 – – – – –

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα
άκρα

Γεωργία

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 14 40 – – – – –

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές,
άκρα από φτερούγες

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 14 50 – – – – –

Στήθη και τεμάχια από στήθη

Γεωργία

60,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 14 60 – – – – –

Μηροί και τεμάχια μηρών

Γεωργία

46,3 EUR/
100 kg

A

A

L 250/95

0207 14 20 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0207 13 91 – – – –

Περιγραφή

0207 14 70 – – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

100,8 EUR/
100 kg

A

A

Παρατήρηση

L 250/96

ΣΟ 2014

EL

– – – Παραπροϊόντα σφαγίων
Συκώτια

Γεωργία

6,4 %

A

A

0207 14 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 24 10 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς
το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρ
διά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομά
ζονται «γάλοι 80 %»

Γεωργία

34 EUR/100 kg

A

A

0207 24 90 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς
το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται
«γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορε
τικά

Γεωργία

37,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 25 10 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς
το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρ
διά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομά
ζονται «γάλοι 80 %»

Γεωργία

34 EUR/100 kg

A

A

0207 25 90 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς
το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται
«γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορε
τικά

Γεωργία

37,3 EUR/
100 kg

A

A

– Γάλου
0207 24

0207 25

– – Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0207 14 91 – – – –

– – Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

16.9.2016

0207 26

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή δια
τηρημένα με απλή ψύξη
EL

– – – Τεμάχια
0207 26 10 – – – –

––––

Χωρίς κόκαλα

Γεωργία

85,1 EUR/
100 kg

A

A

Με κόκαλα
Μισά ή τέταρτα

Γεωργία

41 EUR/100 kg

A

A

0207 26 30 – – – – –

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα
άκρα

Γεωργία

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 26 40 – – – – –

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές,
άκρα από φτερούγες

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 26 50 – – – – –

Στήθη και τεμάχια από στήθη

Γεωργία

67,9 EUR/
100 kg

A

A

–––––

Μηροί και τεμάχια μηρών

0207 26 60 – – – – – –

Κνήμες και τεμάχια κνημών

Γεωργία

25,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 26 70 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

46 EUR/100 kg

A

A

Γεωργία

83 EUR/100 kg

A

A

Γεωργία

6,4 %

A

A

0207 26 80 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0207 26 20 – – – – –

Άλλα

– – – Παραπροϊόντα σφαγίων
Συκώτια

L 250/97

0207 26 91 – – – –

Περιγραφή

0207 26 99 – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

18,7 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

85,1 EUR/
100 kg

A

A

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

L 250/98

ΣΟ 2014

0207 27

– – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγ
μένα
– – – Τεμάχια

0207 27 10 – – – –

Με κόκαλα

0207 27 20 – – – – –

Μισά ή τέταρτα

Γεωργία

41 EUR/100 kg

A

A

0207 27 30 – – – – –

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα
άκρα

Γεωργία

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 27 40 – – – – –

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές,
άκρα από φτερούγες

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 27 50 – – – – –

Στήθη και τεμάχια από στήθη

Γεωργία

67,9 EUR/
100 kg

A

A

–––––

Μηροί και τεμάχια μηρών
Κνήμες και τεμάχια κνημών

Γεωργία

25,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 27 70 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

46 EUR/100 kg

A

A

Γεωργία

83 EUR/100 kg

A

A

Άλλα

16.9.2016

0207 27 60 – – – – – –

0207 27 80 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

Χωρίς κόκαλα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Παραπροϊόντα σφαγίων
Συκώτια

Γεωργία

6,4 %

A

A

0207 27 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 41 20 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμέ
νες, χωρίς έντερα αλλά όχι κενές, με το κεφάλι
και τα πόδια, που ονομάζονται «πάπιες 85 %»

Γεωργία

38 EUR/100 kg

A

A

0207 41 30 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς
το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρ
διά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομά
ζονται «πάπιες 70 %»

Γεωργία

46,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 41 80 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς
το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται
«πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφο
ρετικά

Γεωργία

51,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 42 30 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς
το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρ
διά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομά
ζονται «πάπιες 70 %»

Γεωργία

46,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 42 80 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς
το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται
«πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφο
ρετικά

Γεωργία

51,3 EUR/
100 kg

A

A

EL

0207 27 91 – – – –

– Από πάπιες
0207 41

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0207 42

– – Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη

– – Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

L 250/99

Περιγραφή

0207 43 00 – – Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

128,3 EUR/
100 kg

A

A

Παρατήρηση

EL

Τομέας

L 250/100

ΣΟ 2014

0207 44

– – Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
– – – Τεμάχια

0207 44 10 – – – –

Με κόκαλα
Μισά ή τέταρτα

Γεωργία

56,4 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 31 – – – – –

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα
άκρα

Γεωργία

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 41 – – – – –

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές,
άκρα από φτερούγες

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 51 – – – – –

Στήθη και τεμάχια από στήθη

Γεωργία

115,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 61 – – – – –

Μηροί και τεμάχια μηρών

Γεωργία

46,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 44 71 – – – – –

Μέρη με την ονομασία «paletots πάπιας»

Γεωργία

66 EUR/100 kg

A

A

0207 44 81 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

123,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0207 44 21 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

Χωρίς κόκαλα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Παραπροϊόντα σφαγίων
Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα»

Γεωργία

6,4 %

A

A

0207 44 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

128,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 45

EL

0207 44 91 – – – –

– – Άλλα, κατεψυγμένα

0207 45 10 – – – –

––––

Χωρίς κόκαλα

Με κόκαλα
Μισά ή τέταρτα

Γεωργία

56,4 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 31 – – – – –

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα
άκρα

Γεωργία

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 41 – – – – –

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές,
άκρα από φτερούγες

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 51 – – – – –

Στήθη και τεμάχια από στήθη

Γεωργία

115,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 61 – – – – –

Μηροί και τεμάχια μηρών

Γεωργία

46,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 71 – – – – –

Μέρη με την ονομασία «paletots πάπιας»

Γεωργία

66 EUR/100 kg

A

A

L 250/101

0207 45 21 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Τεμάχια

Περιγραφή

0207 45 81 – – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

123,2 EUR/
100 kg

A

A

Παρατήρηση

L 250/102

ΣΟ 2014

EL

– – – Παραπροϊόντα σφαγίων
––––

Συκώτια
Συκώτια «φουά-γκρα»

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0207 45 95 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 51 10 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμέ
νες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και
που ονομάζονται «χήνες 82 %»

Γεωργία

45,1 EUR/
100 kg

A

A

0207 51 90 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς
το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά
και το στομάχι, και που ονομάζονται «χή
νες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

Γεωργία

48,1 EUR/
100 kg

A

A

0207 52 10 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμέ
νες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και
που ονομάζονται «χήνες 82 %»

Γεωργία

45,1 EUR/
100 kg

A

A

0207 52 90 – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς
το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά
και το στομάχι, και που ονομάζονται «χή
νες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

Γεωργία

48,1 EUR/
100 kg

A

A

0207 45 99 – – – –

Άλλα

– Από χήνες
0207 51

0207 52

– – Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0207 45 93 – – – – –

– – Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

16.9.2016

Περιγραφή

0207 53 00 – – Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

110,5 EUR/
100 kg

A

A

Παρατήρηση

EL

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

0207 54

– – Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
– – – Τεμάχια

0207 54 10 – – – –

Με κόκαλα
Μισά ή τέταρτα

Γεωργία

52,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 54 31 – – – – –

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα
άκρα

Γεωργία

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 54 41 – – – – –

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές,
άκρα από φτερούγες

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 54 51 – – – – –

Στήθη και τεμάχια από στήθη

Γεωργία

86,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 54 61 – – – – –

Μηροί και τεμάχια μηρών

Γεωργία

69,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 54 71 – – – – –

Μέρη με την ονομασία «paletots πάπιας»

Γεωργία

66 EUR/100 kg

A

A

0207 54 81 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

123,2 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

6,4 %

A

A

– – – Παραπροϊόντα σφαγίων
0207 54 91 – – – –

Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα»

L 250/103

0207 54 21 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

Χωρίς κόκαλα

Περιγραφή

0207 54 99 – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

18,7 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

110,5 EUR/
100 kg

A

A

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

L 250/104

ΣΟ 2014

0207 55

– – Άλλα, κατεψυγμένα
– – – Τεμάχια

0207 55 10 – – – –

Με κόκαλα
Μισά ή τέταρτα

Γεωργία

52,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 31 – – – – –

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα
άκρα

Γεωργία

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 41 – – – – –

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές,
άκρα από φτερούγες

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 51 – – – – –

Στήθη και τεμάχια από στήθη

Γεωργία

86,5 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 61 – – – – –

Μηροί και τεμάχια μηρών

Γεωργία

69,7 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 71 – – – – –

Μέρη με την ονομασία «paletots πάπιας»

Γεωργία

66 EUR/100 kg

A

A

0207 55 81 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

123,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0207 55 21 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

Χωρίς κόκαλα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Παραπροϊόντα σφαγίων
EL

––––

Συκώτια
Συκώτια «φουά-γκρα»

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0207 55 95 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

49,3 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

128,3 EUR/
100 kg

A

A

0207 55 99 – – – –

0207 60

Άλλα

– Από φραγκόκοτες

0207 60 05 – – Μη τεμαχισμένες, νωπές, διατηρημένες με απλή
ψύξη ή κατεψυγμένες
– – Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα
– – – Τεμάχια
0207 60 10 – – – –

––––

Χωρίς κόκαλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0207 55 93 – – – – –

Με κόκαλα
Μισά ή τέταρτα

Γεωργία

54,2 EUR/
100 kg

A

A

0207 60 31 – – – – –

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα
άκρα

Γεωργία

26,9 EUR/
100 kg

A

A

0207 60 41 – – – – –

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές,
άκρα από φτερούγες

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

L 250/105

0207 60 21 – – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

115,5 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

46,3 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

123,2 EUR/
100 kg

A

A

Τομέας

0207 60 51 – – – – –

Στήθη και τεμάχια από στήθη

Γεωργία

0207 60 61 – – – – –

Μηροί και τεμάχια μηρών

0207 60 81 – – – – –

Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Παρατήρηση

EL

Περιγραφή

L 250/106

ΣΟ 2014

Συκώτια

Γεωργία

6,4 %

A

A

0207 60 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

18,7 EUR/
100 kg

A

A

0208 10 10 – – Κουνελιών κατοικιδίων

Γεωργία

6,4 %

A

A

0208 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0208 30 00 – Πρωτευόντων

Γεωργία

9%

A

A

Γεωργία

6,4 %

A

A

0208

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

0208 10

– Κουνελιών ή λαγών

0208 40

– Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της
τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων
(θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώ
κιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους
ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)

0208 40 10 – – Κρέατα φάλαινας

16.9.2016

0207 60 91 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Παραπροϊόντα σφαγίων

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0208 40 20 – – Κρέατα φώκιας

Γεωργία

6,4 %

A

A

0208 40 80 – – Άλλα

Γεωργία

9%

A

A

0208 50 00 – Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια
και οι θαλάσσιες χελώνες)

Γεωργία

9%

A

A

0208 60 00 – Καμήλων και άλλων καμηλίδων (Camelidae)

Γεωργία

9%

A

A

0208 90 10 – – Περιστεριών κατοικιδίων

Γεωργία

6,4 %

A

A

0208 90 30 – – Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0208 90 60 – – Ταράνδων

Γεωργία

9%

A

A

0208 90 70 – – Πόδια βατράχων

Γεωργία

6,4 %

A

A

0208 90 98 – – Άλλα

Γεωργία

9%

A

A

Γεωργία

21,4 EUR/
100 kg

A

A

0208 90

– Άλλα

0209

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι)
και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο
τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξερα
μένα ή καπνιστά

0209 10

– Χοίρων

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Λαρδί
L 250/107

0209 10 11 – – – Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγ
μένο, αλατισμένο ή σε άρμη

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

23,6 EUR/
100 kg

A

A

0209 10 90 – – Λίπος χοιρινό, άλλο από εκείνο των διακρί
σεων 0209 10 11 ή 0209 10 19

Γεωργία

12,9 EUR/
100 kg

A

A

0209 90 00 – Άλλα

Γεωργία

41,5 EUR/
100 kg

A

A

EL

0209 10 19 – – – Αποξεραμένα ή καπνιστά

Παρατήρηση

L 250/108

ΣΟ 2014

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατι
σμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια
και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0210

– Κρέατα χοιροειδών
0210 11

– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυ
τών, με κόκαλα
– – – Χοιροειδών κατοικιδίων
––––

Αλατισμένα ή σε άρμη

0210 11 11 – – – – –

Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

Γεωργία

77,8 EUR/
100 kg

A

A

0210 11 19 – – – – –

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

Γεωργία

60,1 EUR/
100 kg

A

A

––––

Αποξεραμένα ή καπνιστά
Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

Γεωργία

151,2 EUR/
100 kg

A

A

0210 11 39 – – – – –

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

Γεωργία

119 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0210 11 31 – – – – –

Περιγραφή

0210 11 90 – – – Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

15,4 %

A

A

Παρατήρηση

EL

0210 12

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια
αυτής
– – – Χοιροειδών κατοικιδίων
Αλατισμένα ή σε άρμη

Γεωργία

46,7 EUR/
100 kg

A

A

0210 12 19 – – – –

Αποξεραμένα ή καπνιστά

Γεωργία

77,8 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

15,4 %

A

A

0210 12 90 – – – Άλλα
0210 19

– – Άλλα
– – – Χοιροειδών κατοικιδίων
––––

Αλατισμένα ή σε άρμη
Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα
μπροστινό

Γεωργία

68,7 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 20 – – – – –

Τρία τέταρτα πισινό ή μεσαίο

Γεωργία

75,1 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 30 – – – – –

Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών
μερών

Γεωργία

60,1 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 40 – – – – –

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυ
τής

Γεωργία

86,9 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 50 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

86,9 EUR/
100 kg

A

A

L 250/109

0210 19 10 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0210 12 11 – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αποξεραμένα ή καπνιστά
Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών
μερών

Γεωργία

119 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 70 – – – – –

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυ
τής

Γεωργία

149,6 EUR/
100 kg

A

A

–––––

EL

0210 19 60 – – – – –

Άλλα
Χωρίς κόκαλα

Γεωργία

151,2 EUR/
100 kg

A

A

0210 19 89 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

151,2 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

15,4 %

A

A

0210 20 10 – – Με κόκαλα

Γεωργία

15,4 %
+ 265,2 EUR/
100 kg

X

A

0210 20 90 – – Χωρίς κόκαλα

Γεωργία

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

Γεωργία

15,4 %

A

A

0210 19 90 – – – Άλλα
– Κρέατα βοοειδών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0210 19 81 – – – – – –

0210 20

Παρατήρηση

L 250/110

ΣΟ 2014

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια
και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊό
ντα σφαγίων
16.9.2016

0210 91 00 – – Πρωτευόντων

0210 92

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

15,4 %

A

A

0210 92 10 – – – Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά
της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλ
λικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρη
νοειδών)

EL

– – Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά
της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλι
κορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοει
δών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες)
και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης
των πτερυγιοπόδων)

0210 92 91 – – – –

Κρέατα

Γεωργία

1 300 EUR/
1 000 kg

A

A

0210 92 92 – – – –

Παραπροϊόντα σφαγίων

Γεωργία

15,4 %

A

A

0210 92 99 – – – –

Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊό
ντων σφαγίων, βρώσιμα

Γεωργία

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

0210 93 00 – – Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φί
δια και οι θαλάσσιες χελώνες)

Γεωργία

15,4 %

A

A

Γεωργία

6,4 %

A

A

Γεωργία

222,7 EUR/
100 kg

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

0210 99

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
– – – Κρέατα

0210 99 10 – – – –

––––

Προβατοειδών ή αιγοειδών
Με κόκαλα

L 250/111

0210 99 21 – – – – –

Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και απο
ξεραμένα

Περιγραφή

0210 99 29 – – – – –

Χωρίς κόκαλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

311,8 EUR/
100 kg

A

A

Παρατήρηση

L 250/112

ΣΟ 2014

EL

0210 99 31 – – – –

Ταράνδων

Γεωργία

15,4 %

A

A

0210 99 39 – – – –

Άλλα

Γεωργία

1 300 EUR/
1 000 kg

A

A

– – – Παραπροϊόντα σφαγίων
Χοιροειδών κατοικιδίων

0210 99 41 – – – – –

Συκώτια

Γεωργία

64,9 EUR/
100 kg

A

A

0210 99 49 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

47,2 EUR/
100 kg

A

A

––––

Βοοειδών

0210 99 51 – – – – –

Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

Γεωργία

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

0210 99 59 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

12,8 %

X

A

––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

Άλλα

–––––

Συκώτια πουλερικών
Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας,
αλατισμένα ή σε άρμη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0210 99 79 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

16.9.2016

0210 99 71 – – – – – –

Γεωργία

15,4 %

A

A

Γεωργία

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

A

0301 11 00 – – Γλυκού νερού

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0301 19 00 – – Άλλα

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0301 91 10 – – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncor
hynchus chrysogaster

Αλιεία

8%

A*

A

0301 91 90 – – – Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0210 99 85 – – – – –

Άλλα

0210 99 90 – – – Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων
σφαγίων, βρώσιμα

03

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 — ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,
ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

0301

Ψάρια ζωντανά
– Ψάρια για διακόσμηση

– Άλλα ψάρια ζωντανά
0301 91

0301 92

– – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, On
corhynchus chrysogaster)

– – Χέλια (Anguilla spp.)

0301 92 10 – – – Με μήκος λιγότερο των 12 cm

Παρατήρηση

L 250/113

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0301 92 30 – – – Με μήκος 12 cm ή περισσότερο αλλά λιγό
τερο των 20 cm

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0301 92 90 – – – Με μήκος 20 cm ή περισσότερο

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0301 93 00 – – Κυπρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

Αλιεία

8%

A*

A

0301 94 10 – – – Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)

Αλιεία

16 %

A*

A

0301 94 90 – – – Τόνοι κόκκινοι Ειρηνικού (Thunnus orientalis)

Αλιεία

16 %

A*

A

0301 95 00 – – Τόνοι κόκκινοι του Νότου (Thunnus maccoyii)

Αλιεία

16 %

A*

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/114

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

0301 99

– – Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thun
nus thynnus, Thunnus orientalis)

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0301 94

– – – Γλυκού νερού
Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou και
Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντι
κού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη
(Hucho hucho)

Αλιεία

2%

A*

A

0301 99 18 – – – –

Άλλα

Αλιεία

8%

A*

A

16.9.2016

0301 99 11 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

16 %

A*

A

0302 11 10 – – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncor
hynchus chrysogaster

Αλιεία

8%

A*

A

0302 11 20 – – – Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι
και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο
από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες,
χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισ
σότερο από 1 kg το τεμάχιο

Αλιεία

12 %

A*

A

0302 11 80 – – – Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

0302 13 00 – – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus)

Αλιεία

2%

A*

A

0302 14 00 – – Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί
του Δούναβη (Hucho hucho)

Αλιεία

2%

A*

A

0302 19 00 – – Άλλα

Αλιεία

8%

A*

A

0301 99 85 – – – Άλλα
0302

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαί
ρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλά
σης 0304
– Σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρματα
– – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, On
corhynchus chrysogaster)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0302 11

L 250/115

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0302 21 10 – – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoi
des)

Αλιεία

8%

A*

A

0302 21 30 – – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippo
glossus)

Αλιεία

8%

A*

A

0302 21 90 – – – Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenole
pis)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 22 00 – – Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0302 23 00 – – Γλώσσες (Solea spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 24 00 – – Καλκάνια (Psetta maxima)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 29 10 – – – Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 29 80 – – – Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

Περιγραφή

0302 21

– – Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippo
glossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0302 29

EL

– Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides,
Soleides, Scophthalmides και Citharides), με εξαί
ρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

Παρατήρηση

L 250/116

Τομέας

ΣΟ 2014

– Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή
bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με
εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
0302 31

– – Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus ala
lunga)
16.9.2016

0302 31 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

22 %

A*

A

0302 32 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0302 32 90 – – – Άλλα

Αλιεία

22 %

A*

A

0302 33 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0302 33 90 – – – Άλλα

Αλιεία

22 %

A*

A

0302 34 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0302 34 90 – – – Άλλοι

Αλιεία

22 %

A*

A

0302 31 90 – – – Άλλα
0302 32

0302 34

0302 35

– – Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

– – Παλαμίδες (listaos ή bonites)

– – Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0302 33

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thun
nus thynnus, Thunnus orientalis)
– – – Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)
Που προορίζονται για βιομηχανική παρα
γωγή των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0302 35 19 – – – –

Άλλοι

Αλιεία

22 %

A*

A

L 250/117

0302 35 11 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/118

ΣΟ 2014

– – – Τόνοι κόκκινοι Ειρηνικού (Thunnus orientalis)
Που προορίζονται για βιομηχανική παρα
γωγή των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0302 35 99 – – – –

Άλλοι

Αλιεία

22 %

A*

A

0302 36 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0302 36 90 – – – Άλλοι

Αλιεία

22 %

A*

A

0302 39 20 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0302 39 80 – – – Άλλοι

Αλιεία

22 %

A*

A

0302 41 00 – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 42 00 – – Γαύροι (Engraulis spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 36

– – Τόνοι κόκκινοι του Νότου (Thunnus maccoyii)

– – Άλλοι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0302 39

EL

0302 35 91 – – – –

– Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), γαύροι
(Engraulis spp.), σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sar
dinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελό
ρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμπριά (Scomber
scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus),
σαυρίδι του Ινδικού (Trachurus spp.), κόμπια (Rac
hycentron canadum) και ξιφίας (Xiphias gladius), με
εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0302 43 10 – – – Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

Αλιεία

23 %

A*

A

0302 43 30 – – – Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες
(Sardinella spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 43 90 – – – Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

Αλιεία

13 %

A*

A

0302 44 00 – – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australa
sicus, Scomber japonicus)

Αλιεία

20 %

A*

A

0302 45 10 – – – Σαφρίδια Ατλαντικού (Trachurus trachurus)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 45 30 – – – Σαφρίδια της Χιλής (Trachurus murphyi)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 45 90 – – – Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 46 00 – – Κόμπια (Rachycentron canadum)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 47 00 – – Ξιφίας (Xiphias gladius)

Αλιεία

15 %

A*

A

Αλιεία

12 %

A*

A

0302 43

– – Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprat
tus sprattus)

Παρατήρηση

EL

– – Σαφρίδια (Trachurus spp.)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0302 45

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclicht
hyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluc
ciidae, Moridae and Muraenolepididae, με εξαίρεση
τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
0302 51

0302 51 10 – – – Του είδους Gadus morhua

L 250/119

– – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0302 51 90 – – – Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

0302 52 00 – – Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0302 53 00 – – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0302 54

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/120

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)
– – – Μερλούκιοι του γένους Merluccius
Μερλούκιοι της Νότιας Αφρικής (Merluc
cius capensis) και μερλούκιοι του Ακρωτη
ρίου (Merluccius paradoxus)

Αλιεία

15 %

C*

A

0302 54 15 – – – –

Μερλούκιοι της Αυστραλίας (Merluccius au
stralis)

Αλιεία

15 %

C*

A

0302 54 19 – – – –

Άλλα

Αλιεία

15 %

C*

A

0302 54 90 – – – Μερλούκιοι του γένους Urophycis

Αλιεία

15 %

C*

A

0302 55 00 – – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0302 56 00 – – Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou· προ
σφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius austra
lis)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0302 59 10 – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida

Αλιεία

12 %

A*

A

0302 59 20 – – – Γάδοι (Merlangius merlangus)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0302 59 30 – – – Γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0302 59

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0302 54 11 – – – –

– – Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0302 59 40 – – – Μουρούνες (Molva spp.)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0302 59 90 – – – Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 71 00 – – Τιλάπια (Oreochromis spp.)

Αλιεία

8%

A*

A

0302 72 00 – – Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.)

Αλιεία

8%

A*

A

0302 73 00 – – Κυπρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

Αλιεία

8%

A*

A

0302 74 00 – – Χέλια (Anguilla spp.)

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0302 79 00 – – Άλλα

Αλιεία

8%

A*

A

0302 81 10 – – – Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)

Αλιεία

6%

A*

A

0302 81 20 – – – Ρίνες (Scyliorhinus spp.)

Αλιεία

6%

A*

A

0302 81 30 – – – Λάμια (Lamna nasus)

Αλιεία

8%

A*

A

– Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
κυττρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Cte
nopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), χέλια
(Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus)
και οφιοκέφαλοι (Channa spp.), με εξαίρεση τα συ
κώτια, αυγά και σπέρματα

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

EL

Τομέας

16.9.2016

Περιγραφή

ΣΟ 2014

– Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρματα
0302 81

– – Σκουαλίδες

L 250/121

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0302 81 90 – – – Άλλα

Αλιεία

8%

A*

A

0302 82 00 – – Σελάχια (Rajidae)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 83 00 – – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus
spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 84 10 – – – Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 84 90 – – – Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 85 10 – – – Των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 85 30 – – – Τσιπούρες (Sparus aurata)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 85 90 – – – Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0302 84

0302 89

– – Λαβράκια (Dicentrarchus spp.)

– – Σπαρίδες θάλασσας (Sparidae)

– – Άλλα

0302 89 10 – – – Γλυκού νερού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0302 85

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/122

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
––––

Που προορίζονται για βιομηχανική παρα
γωγή των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

16.9.2016

0302 89 21 – – – – –

Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από πα
λαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Ka
tsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην
παραπάνω διάκριση 0302 33

Περιγραφή

0302 89 29 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

22 %

A*

A

Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes
spp.)

0302 89 31 – – – – –

Του είδους Sebastes marinus

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0302 89 39 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

7,5 %

A*

A

Λέστιες (Brama spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0302 89 50 – – – –

Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

Αλιεία

15 %

C*

A

0302 89 60 – – – –

Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0302 89 90 – – – –

Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

Αλιεία

10 %

A*

A

0303 11 00 – – Κόκκινοι σολομοί (Oncorhynchus nerka)

Αλιεία

2%

A*

A

0303 12 00 – – Άλλοι σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou, Oncorhynchus rhodurus)

Αλιεία

2%

A*

A

0303 13 00 – – Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί
του Δούναβη (Hucho hucho)

Αλιεία

2%

A*

A

0303

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη
σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0302 89 40 – – – –

0302 90 00 – Συκώτια, αυγά και σπέρματα

Παρατήρηση

EL

––––

Άλλα

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρματα

L 250/123

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0303 14 10 – – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncor
hynchus chrysogaster

Αλιεία

9%

A*

A

0303 14 20 – – – Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και
βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από
1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς
βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο
από 1 kg το τεμάχιο

Αλιεία

12 %

A*

A

0303 14 90 – – – Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

0303 19 00 – – Άλλα

Αλιεία

9%

A*

A

0303 23 00 – – Τιλάπια (Oreochromis spp.)

Αλιεία

8%

A*

A

0303 24 00 – – Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.)

Αλιεία

8%

A*

A

0303 25 00 – – Κυπρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

Αλιεία

8%

A*

A

0303 14

Περιγραφή

EL

– – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, On
corhynchus chrysogaster)

Παρατήρηση

L 250/124

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
κυττρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Cte
nopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), χέλια
(Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus)
και οφιοκέφαλοι (Channa spp.), με εξαίρεση τα συ
κώτια, αυγά και σπέρματα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0303 26 00 – – Χέλια (Anguilla spp.)

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 29 00 – – Άλλα

Αλιεία

8%

A*

A

0303 31 10 – – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoi
des)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 31 30 – – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippo
glossus)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 31 90 – – – Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenole
pis)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 32 00 – – Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 33 00 – – Γλώσσες (Solea spp.)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 34 00 – – Καλκάνια (Psetta maxima)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 39 10 – – – Χειμάρρα η κοινή (Platichthys flesus)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 39 30 – – – Ψάρια του γένους Rhombosolea (ρομβό
γλωσσα)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 39 50 – – – Ψάρια των ειδών Pelotreis flavilatus και Peltor
hamphus novaezelandiae

Αλιεία

7,5 %

A*

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides,
Soleides, Scophthalmides και Citharides), με εξαίρεση
τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
0303 31

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0303 39

– – Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippo
glossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

– – Άλλα

L 250/125

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 41 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 41 90 – – – Άλλα

Αλιεία

22 %

A*

A

0303 39 85 – – – Άλλα
– Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή
bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαί
ρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
0303 41

– – Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus ala
lunga)

– – Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)
– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604
––––

Ολόκληροι

0303 42 12 – – – – –

Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το
τεμάχιο

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 42 18 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0303 42

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/126

Τομέας

ΣΟ 2014

Άλλα
Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το
τεμάχιο

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 42 48 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

Αλιεία

22 %

A*

A

0303 42 90 – – – Άλλα

16.9.2016

0303 42 42 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0303 43 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 43 90 – – – Άλλα

Αλιεία

22 %

A*

A

0303 44 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 44 90 – – – Άλλα

Αλιεία

22 %

A*

A

0303 43

– – Παλαμίδες (listaos ή bonites)

– – Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

– – Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thun
nus thynnus, Thunnus orientalis)
– – – Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)

0303 45 12 – – – –

Που προορίζονται για βιομηχανική παρα
γωγή των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 45 18 – – – –

Άλλα

Αλιεία

22 %

A*

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0303 45

Παρατήρηση

EL

0303 44

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Τόνοι κόκκινοι Ειρηνικού (Thunnus orientalis)
Που προορίζονται για βιομηχανική παρα
γωγή των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 45 99 – – – –

Άλλα

Αλιεία

22 %

A*

A

L 250/127

0303 45 91 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0303 46 10 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 46 90 – – – Άλλα

Αλιεία

22 %

A*

A

0303 49 20 – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 49 85 – – – Άλλα

Αλιεία

22 %

A*

A

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 53 10 – – – Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

Αλιεία

23 %

A*

A

0303 53 30 – – – Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (Sar
dinella spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 46

– – Τόνοι κόκκινοι του Νότου (Thunnus maccoyii)

– – Άλλα

0303 51 00 – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), σαρδέλες
(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardi
nella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus),
σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus), σαφρίδια (Trachurus spp.),
κόμπιες (Rachycentron canadum) και ξιφίες (Xiphias
gladius), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρ
ματα

0303 53

Παρατήρηση

EL

0303 49

Περιγραφή

L 250/128

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprat
tus sprattus)

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

13 %

A*

A

0303 54 10 – – – Των ειδών Scomber scombrus και Scomber ja
ponicus

Αλιεία

Βλ. σχόλιο

A*

A

0303 54 90 – – – Του είδους Scomber australasicus

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 55 10 – – – Σαφρίδια Ατλαντικού (Trachurus trachurus)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 55 30 – – – Σαφρίδια της Χιλής (Trachurus murphyi)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 55 90 – – – Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 56 00 – – Κόμπια (Rachycentron canadum)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 57 00 – – Ξιφίας (Xiphias gladius)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 63 10 – – – Του είδους Gadus morhua

Αλιεία

12 %

A*

A

0303 63 30 – – – Του είδους Gadus ogac

Αλιεία

12 %

A*

A

0303 53 90 – – – Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)
0303 54

– – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australa
sicus, Scomber japonicus)

– – Σαφρίδια (Trachurus spp.)

Από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου: Ατελώς· από
16 Ιουνίου έως 14 Φεβρουαρίου: 20 %.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0303 55

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclicht
hyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluc
ciidae, Moridae and Muraenolepididae, με εξαίρεση
τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
0303 63

– – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

L 250/129

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0303 63 90 – – – Του είδους Gadus macrocephalus

Αλιεία

12 %

A*

A

0303 64 00 – – Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 65 00 – – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 66

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/130

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)
– – – Μερλούκιοι του γένους Merluccius
Μερλούκιοι της Νότιας Αφρικής (Merluc
cius capensis) και μερλούκιοι του Ακρωτη
ρίου (Merluccius paradoxus)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 66 12 – – – –

Μερλούκιοι της Αργεντινής (Merluccius
hubbsi)

Αλιεία

15 %

C*

A

0303 66 13 – – – –

Μερλούκιοι της Αυστραλίας (Merluccius au
stralis)

Αλιεία

15 %

C*

A

0303 66 19 – – – –

Άλλα

Αλιεία

15 %

C*

A

0303 66 90 – – – Μερλούκιοι του γένουςUrophycis

Αλιεία

15 %

C*

A

0303 67 00 – – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 68 10 – – – Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou ή
Gadus poutassou

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 68 90 – – – Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius
australis)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 68

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0303 66 11 – – – –

– – Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou· προ
σφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius austra
lis)

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0303 69 10 – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida

Αλιεία

12 %

A*

A

0303 69 30 – – – Γάδοι (Merlangius merlangus)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 69 50 – – – Γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 69 70 – – – Γρεναδιέρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus
novaezelandiae)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 69 80 – – – Μουρούνες (Molva spp.)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 69 90 – – – Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 81 10 – – – Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)

Αλιεία

6%

A*

A

0303 81 20 – – – Ρίνες (Scyliorhinus spp.)

Αλιεία

6%

A*

A

0303 81 30 – – – Λάμια (Lamna nasus)

Αλιεία

8%

A*

A

0303 81 90 – – – Άλλα

Αλιεία

8%

A*

A

0303 82 00 – – Σελάχια (Rajidae)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 83 00 – – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus
spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 69

Περιγραφή

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Σκουαλίδες

EL

– Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρματα
0303 81

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

L 250/131

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0303 84 10 – – – Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 84 90 – – – Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

0303 84

Παρατήρηση

– – Λαβράκια (Dicentrarchus spp.)
EL

0303 89

Περιγραφή

L 250/132

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

0303 89 10 – – – Γλυκού νερού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα
––––

Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από
παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται
στην παραπάνω διάκριση 0303 43

0303 89 21 – – – – –

Που προορίζονται για βιομηχανική παρα
γωγή των προϊόντων που υπάγονται στην
κλάση 1604

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 89 29 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

22 %

A*

A

––––

Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes
spp.)

0303 89 31 – – – – –

Του είδους Sebastes marinus

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 89 39 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

7,5 %

A*

A

Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor

Αλιεία

Βλ. σχόλιο

A*

A

0303 89 45 – – – –

Γαύροι (Engraulis spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

Από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου: Ατελώς· από
16 Ιουνίου έως 14 Φεβρουαρίου: 10 %.

16.9.2016

0303 89 40 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Σπαρίδες θάλασσας των ειδών Dentex de
ntex και Pagellus spp.

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 89 55 – – – –

Τσιπούρες (Sparus aurata)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 89 60 – – – –

Λέστιες (Brama spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 89 65 – – – –

Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 89 70 – – – –

Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0303 89 90 – – – –

Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

0303 90 10 – – Αυγά ψαριών και σπέρματα ψαριών για την πα
ρασκευή δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος ή θειι
κής προταμίνης

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0303 90 90 – – Άλλα

Αλιεία

10 %

A*

A

Αλιεία

9%

C*

A

EL

0303 89 50 – – – –

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

0304

– Συκώτια, αυγά και σπέρματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0303 90

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα),
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

0304 31 00 – – Τιλάπια (Oreochromis spp.)

L 250/133

– Φιλέτα τιλάπιας (Oreochromis spp.), γατόψαρας
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.), κυττρίνοις (Cyprinus carpio, Carassius caras
sius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), χέ
λιας (Anguilla spp.), πέρκας του Νείλου (Lates ni
loticus) και οφιοκέφαλοις (Channa spp.), νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0304 32 00 – – Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.)

Αλιεία

9%

C*

A

0304 33 00 – – Πέρκα του Νείλου (Lates niloticus)

Αλιεία

9%

C*

A

0304 39 00 – – Άλλα

Αλιεία

9%

C*

A

Αλιεία

2%

A*

A

0304 42 10 – – – Του είδους Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν
περισσότερο από 400 g το τεμάχιο

Αλιεία

12 %

A*

A

0304 42 50 – – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncor
hynchus chrysogaster

Αλιεία

9%

A*

A

0304 42 90 – – – Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

0304 43 00 – – Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossi
des, Soleides, Scophthalmides και Citharides)

Αλιεία

18 %

A*

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/134

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

0304 41 00 – – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus),
σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί
του Δούναβη (Hucho hucho)
0304 42

– – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, On
corhynchus chrysogaster)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Φιλέτα άλλων ψαριών, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0304 44 10 – – – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Ga
dus macrocephalus) και ψάρια του είδους Bo
reogadus saida

Αλιεία

18 %

A*

A

0304 44 30 – – – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

Αλιεία

18 %

A*

A

0304 44 90 – – – Άλλα

Αλιεία

18 %

A*

A

0304 45 00 – – Ξιφίας (Xiphias gladius)

Αλιεία

18 %

A*

A

0304 46 00 – – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus
spp.)

Αλιεία

18 %

A*

A

Αλιεία

9%

C*

A

0304 44

– – Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclicht
hyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Mer
lucciidae, Moridae ή Muraenolepididae

– – – Άλλα
0304 49 50 – – – –

Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστές (Sebastes
spp.)

Αλιεία

18 %

A*

A

0304 49 90 – – – –

Άλλα

Αλιεία

18 %

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

0304 49 10 – – – Γλυκού νερού

Παρατήρηση

EL

0304 49

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

L 250/135

0304 51 00 – – Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.), κυττρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius caras
sius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου
(Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0304 52 00 – – Σολομοειδή

Αλιεία

8%

A*

A

0304 53 00 – – Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclicht
hyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Mer
lucciidae, Moridae ή Muraenolepididae

Αλιεία

15 %

A*

A

0304 54 00 – – Ξιφίας (Xiphias gladius)

Αλιεία

15 %

A*

A

0304 55 00 – – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus
spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

0304 59

Παρατήρηση

– – Άλλα

0304 59 10 – – – Γλυκού νερού
– – – Άλλα
0304 59 50 – – – –

Πλευρά ρέγγας

Αλιεία

Βλ. σχόλιο

A*

A

0304 59 90 – – – –

Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

0304 61 00 – – Τιλάπια (Oreochromis spp.)

Αλιεία

9%

C*

A

0304 62 00 – – Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.)

Αλιεία

9%

C*

A

Από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου: Ατελώς· από
16 Ιουνίου έως 14 Φεβρουαρίου: 15 %.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/136

Τομέας

ΣΟ 2014

– Φιλέτα τιλάπιας (Oreochromis spp.), γατόψαρας
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.), κυττρίνοις (Cyprinus carpio, Carassius caras
sius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), χέ
λιας (Anguilla spp.), πέρκας του Νείλου (Lates ni
loticus) ή οφιοκέφαλοις (Channa spp.), κατεψυγ
μένα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0304 63 00 – – Πέρκα του Νείλου (Lates niloticus)

Αλιεία

9%

C*

A

0304 69 00 – – Άλλα

Αλιεία

9%

C*

A

0304 71 10 – – – Μπακαλιάροι του είδους Gadus macrocephalus

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 71 90 – – – Άλλα

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 72 00 – – Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 73 00 – – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Φιλέτα ψαριών των οικογενειών Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae ή Muraenolepididae, κατε
ψυγμένα

0304 74

– – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

– – Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0304 71

– – – Μερλούκιοι του γένους Merluccius
Μερλούκιοι της Νότιας Αφρικής (Merluc
cius capensis) και μερλούκιοι του Ακρωτη
ρίου (Merluccius paradoxus)

Αλιεία

7,5 %

B*

A

0304 74 15 – – – –

Μερλούκιοι της Αργεντινής (Merluccius
hubbsi)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 74 19 – – – –

Άλλα

Αλιεία

6,1 %

A*

A

0304 74 90 – – – Μερλούκιοι του γένους Urophycis

Αλιεία

7,5 %

A*

A

L 250/137

0304 74 11 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

13,7 %

A*

A

0304 79 10 – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 79 30 – – – Γάδοι (Merlangius merlangus)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 79 50 – – – Γρεναδιέρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus
novaezelandiae)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 79 80 – – – Μουρούνες (Molva spp.)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 79 90 – – – Άλλα

Αλιεία

15 %

C*

A

Αλιεία

2%

A*

A

0304 82 10 – – – Του είδους Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν
περισσότερο από 400 g το τεμάχιο

Αλιεία

12 %

A*

A

0304 82 50 – – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncor
hynchus chrysogaster

Αλιεία

9%

A*

A

0304 75 00 – – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)
0304 79

– – Άλλα

0304 82

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Φιλέτα άλλων ψαριών, κατεψυγμένα
0304 81 00 – – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus),
σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί
του Δούναβη (Hucho hucho)

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/138

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, On
corhynchus chrysogaster)

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

12 %

A*

A

0304 83 10 – – – Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 83 30 – – – Χειμάρρα η κοινή (Platichthys flesus)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 83 50 – – – Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0304 83 90 – – – Άλλα

Αλιεία

15 %

C*

A

0304 84 00 – – Ξιφίας (Xiphias gladius)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 85 00 – – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus
spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0304 86 00 – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Αλιεία

15 %

A*

A

0304 87 00 – – Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή
bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

Αλιεία

18 %

A*

A

Αλιεία

9%

C*

A

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 82 90 – – – Άλλα
0304 83

– – Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossi
des, Soleides, Scophthalmides και Citharides)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0304 89

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

0304 89 10 – – – Γλυκού νερού
– – – Άλλα
––––

Του είδους Sebastes marinus

L 250/139

0304 89 21 – – – – –

Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστές (Sebastes
spp.)

Περιγραφή

0304 89 29 – – – – –

Άλλα

––––

Σκουμπριών (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus) και ψαριών
του είδους Orcynopsis unicolor

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

7,5 %

A*

A

Αλιεία

18 %

A*

A

0304 89 41 – – – – –

Του είδους Scomber australasicus

Αλιεία

15 %

A*

A

0304 89 49 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

15 %

A*

A

––––

Σκουαλίδες

0304 89 51 – – – – –

Σκυλόψαρα και ρίνες (Squalus acanthias,
Scyliorhinus spp.)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 89 55 – – – – –

Λάμια (Lamna nasus)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 89 59 – – – – –

Άλλες σκουαλίδες

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 89 60 – – – –

Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0304 89 90 – – – –

Άλλα

Αλιεία

15 %

C*

A

Αλιεία

7,5 %

A*

A

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από πα
λαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Ka
tsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην
παραπάνω διάκριση 0304 87 00

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

EL

0304 89 30 – – – –

Τομέας

L 250/140

ΣΟ 2014

– Άλλα, κατεψυγμένα
16.9.2016

0304 91 00 – – Ξιφίας (Xiphias gladius)

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 93 10 – – – Σουρίμι

Αλιεία

14,2 %

A*

A

0304 93 90 – – – Άλλα

Αλιεία

8%

A*

A

0304 94 10 – – – Σουρίμι

Αλιεία

14,2 %

A*

A

0304 94 90 – – – Άλλα

Αλιεία

7,5 %

A*

A

Αλιεία

14,2 %

A*

A

Αλιεία

7,5 %

A*

A

Περιγραφή

0304 92 00 – – Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus
spp.)

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

0304 93

0304 95

– – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

– – Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclicht
hyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Mer
lucciidae, Moridae ή Muraenolepididae, άλλα από
γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

0304 95 10 – – – Σουρίμι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0304 94

– – Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.), κυττρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius caras
sius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου
(Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

– – – Άλλα
––––

Μπακαλιάροι του είδους Gadus macro
cephalus

L 250/141

0304 95 21 – – – – –

Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus) και ψάρια του είδους
Boreogadus saida

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 95 29 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

7,5 %

A*

A

EL

0304 95 25 – – – – –

Παρατήρηση

L 250/142

ΣΟ 2014

Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 95 40 – – – –

Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 95 50 – – – –

Μερλούκιοι του γένους Merluccius

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 95 60 – – – –

Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou
ή Gadus poutassou

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 95 90 – – – –

Άλλα

Αλιεία

7,5 %

A*

A

Αλιεία

14,2 %

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

Αλιεία

Βλ. σχόλιο

A*

A

0304 99

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0304 95 30 – – – –

– – Άλλα

0304 99 10 – – – Σουρίμι

– – – Άλλα

0304 99 21 – – – –

––––

Άλλα

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου: Ατελώς· από
16 Ιουνίου έως 14 Φεβρουαρίου: 15 %.

16.9.2016

0304 99 23 – – – – –

Γλυκού νερού

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστές (Sebastes
spp.)

Αλιεία

8%

A*

A

0304 99 55 – – – – –

Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0304 99 61 – – – – –

Λέστιες (Brama spp.)

Αλιεία

15 %

A*

A

0304 99 65 – – – – –

Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0304 99 99 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0305 10 00 – Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με
μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη
διατροφή των ανθρώπων

Αλιεία

13 %

A*

A

0305 20 00 – Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα,
καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη

Αλιεία

11 %

A*

A

Αλιεία

16 %

A*

A

EL

0304 99 29 – – – – –

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια
καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια
του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματω
μένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών,
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0305

– Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε
άρμη αλλά όχι καπνιστά

L 250/143

0305 31 00 – – Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.), κυττρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius caras
sius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου
(Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

0305 32

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

EL

– – Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclicht
hyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Mer
lucciidae, Moridae ή Muraenolepididae

Παρατήρηση

L 250/144

ΣΟ 2014

– – – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Ga
dus macrocephalus) και ψάρια του είδους Bo
reogadus saida
Μπακαλιάροι του είδους Gadus macrocep
halus

Αλιεία

16 %

A*

A

0305 32 19 – – – –

Άλλα

Αλιεία

20 %

A*

A

Αλιεία

16 %

A*

A

0305 39 10 – – – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, On
corhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodu
rus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και
σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho), αλατι
σμένα ή σε άρμη

Αλιεία

15 %

A*

A

0305 39 50 – – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoi
des), αλατισμένα ή σε άρμη

Αλιεία

15 %

A*

A

0305 39 90 – – – Άλλα

Αλιεία

16 %

A*

A

Αλιεία

13 %

A*

A

0305 32 90 – – – Άλλα
0305 39

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0305 32 11 – – – –

– Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
φιλέτα, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών

16.9.2016

0305 41 00 – – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus),
σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί
του Δούναβη (Hucho hucho)

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0305 42 00 – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Αλιεία

10 %

A*

A

0305 43 00 – – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, On
corhynchus chrysogaster)

Αλιεία

14 %

A*

A

0305 44 10 – – – Χέλια (Anguilla spp.)

Αλιεία

14 %

A*

A

0305 44 90 – – – Άλλα

Αλιεία

14 %

A*

A

0305 49 10 – – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoi
des)

Αλιεία

15 %

A*

A

0305 49 20 – – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippo
glossus)

Αλιεία

16 %

A*

A

0305 49 30 – – – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber au
stralasicus, Scomber japonicus)

Αλιεία

14 %

A*

A

0305 49 80 – – – Άλλα

Αλιεία

14 %

A*

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

0305 44

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0305 49

– – Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.), κυττρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius caras
sius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου
(Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

L 250/145

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0305 51 10 – – – Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι

Αλιεία

13 %

A*

A

0305 51 90 – – – Αποξεραμένοι και αλατισμένοι

Αλιεία

13 %

A*

A

0305 59 10 – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida

Αλιεία

13 %

A*

A

0305 59 30 – – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Αλιεία

12 %

A*

A

0305 59 50 – – – Γαύροι (Engraulis spp.)

Αλιεία

10 %

A*

A

0305 59 70 – – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippo
glossus)

Αλιεία

15 %

A*

A

0305 59 80 – – – Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

0305 61 00 – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Αλιεία

12 %

A*

A

0305 62 00 – – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

Αλιεία

13 %

A*

A

0305 63 00 – – Γαύροι (Engraulis spp.)

Αλιεία

10 %

A*

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/146

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι
καπνιστά, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών
EL

0305 51

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0305 59

– – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

– Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε κα
πνιστά, και ψάρια σε άρμη, με εξαίρεση τα βρώσιμα
εντόσθια ψαριών

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

12 %

A*

A

0305 69 10 – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida

Αλιεία

13 %

A*

A

0305 69 30 – – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippo
glossus)

Αλιεία

15 %

A*

A

0305 69 50 – – – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, On
corhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodu
rus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και
σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

Αλιεία

11 %

A*

A

0305 69 80 – – – Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

0305 71 10 – – – Καπνιστά

Αλιεία

14 %

A*

A

0305 71 90 – – – Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

0305 72 00 – – Κεφάλια, ουρές και μηκτικές κύστεις (maws) ψα
ριών

Αλιεία

13 %

A*

A

0305 64 00 – – Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.), κυττρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius caras
sius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου
(Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)
0305 69

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστεις (maws)
και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών
0305 71

– – Πτερύγια καρχαρία

L 250/147

Περιγραφή

0305 79 00 – – Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

13 %

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

– – Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.)

0306 11 05 – – – Καπνιστές, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένες πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένες
– – – Άλλα
0306 11 10 – – – –

Ουρές καραβίδων

Αλιεία

12,5 %

A*

A

0306 11 90 – – – –

Άλλα

Αλιεία

12,5 %

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

Αλιεία

6%

A*

A

0306 12

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζω
ντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγ
μένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακό
στρακα καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνί
σματος. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρα
σμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή
ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε
άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα
με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλ
ληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
– Κατεψυγμένα

0306 11

Παρατήρηση

EL

0306

Τομέας

L 250/148

ΣΟ 2014

– – Αστακοί (Homarus spp.)

0306 12 05 – – – Καπνιστοί, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένοι πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένοι

0306 12 10 – – – –

Ολόκληροι

16.9.2016

– – – Άλλα

Περιγραφή

0306 12 90 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

16 %

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

– – Καβούρια

0306 14 05 – – – Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα

0306 14 10 – – – –

Καβούρια των ειδών Paralithodes camchati
cus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0306 14 30 – – – –

Καβούρια του είδους Cancer pagurus

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0306 14 90 – – – –

Άλλα

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0306 15 10 – – – Καπνιστοί, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένοι πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένοι

Αλιεία

20 %

A*

A

0306 15 90 – – – Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

0306 16

– – Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

0306 15

Παρατήρηση

EL

0306 14

Άλλα

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Γαρίδες ψυχρών υδάτων (Pandalus spp., Crangon
crangon)
L 250/149

0306 16 10 – – – Καπνιστές, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένες πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένες

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/150

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Γαρίδες γκρίζες του είδους Crangon cran
gon

Αλιεία

18 %

A*

A

0306 16 99 – – – –

Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

0306 17

– – Άλλες γαρίδες

– – – Άλλα
0306 17 91 – – – –

Κόκκινες γαρίδες (Parapenaeus longirostris)

Αλιεία

12 %

A*

A

0306 17 92 – – – –

Γαρίδες του γένους Penaeus

Αλιεία

12 %

A*

A

0306 17 93 – – – –

Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae, με εξαί
ρεση των γαριδών του γένους Pandalus

Αλιεία

12 %

A*

A

0306 17 94 – – – –

Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon, με
εξαίρεση των γαριδών του είδους Crangon
crangon

Αλιεία

18 %

A*

A

0306 17 99 – – – –

Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0306 17 10 – – – Καπνιστές, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένες πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένες

0306 19

EL

0306 16 91 – – – –

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι
σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με
μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλ
ληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
16.9.2016

0306 19 05 – – – Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Καραβίδες του γλυκού νερού

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0306 19 90 – – – –

Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

0306 21 10 – – – Καπνιστές, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένες πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένες

Αλιεία

20 %

A*

A

0306 21 90 – – – Άλλα

Αλιεία

12,5 %

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

EL

0306 19 10 – – – –

– Μη κατεψυγμένα

0306 22

– – Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.)

– – Αστακοί (Homarus spp.)

0306 22 10 – – – Ζωντανοί

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0306 21

– – – Άλλοι
0306 22 30 – – – –

––––

Καπνιστοί, έστω και χωρίς το όστρακό
τους, έστω και ψημένοι πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρα
σκευασμένοι
Άλλα
Ολόκληροι

Αλιεία

8%

A*

A

0306 22 99 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

10 %

A*

A

L 250/151

0306 22 91 – – – – –

0306 24

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

8%

A*

A

Παρατήρηση

L 250/152

ΣΟ 2014

– – Καβούρια
EL

0306 24 10 – – – Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα
– – – Άλλα
Καβούρια του είδους Cancer pagurus

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0306 24 80 – – – –

Άλλα

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0306 25 10 – – – Καπνιστοί, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένοι πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένοι

Αλιεία

20 %

A*

A

0306 25 90 – – – Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

Αλιεία

18 %

A*

A

0306 25

0306 26

– – Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)

– – Γαρίδες ψυχρών υδάτων (Pandalus spp., Crangon
crangon)

0306 26 10 – – – Καπνιστές, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένες πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0306 24 30 – – – –

– – – Άλλα
––––

Νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, ή
βρασμένες σε νερό ή ατμό

16.9.2016

0306 26 31 – – – – –

Γαρίδες γκρίζες του είδους Crangon cran
gon

Περιγραφή

0306 26 39 – – – – –

0306 27

Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

18 %

A*

A

Αλιεία

12 %

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

– – Άλλες γαρίδες

0306 27 10 – – – Καπνιστές, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένες πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένες

0306 27 91 – – – –

Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae, με εξαί
ρεση των γαριδών του γένους Pandalus

Αλιεία

12 %

A*

A

0306 27 95 – – – –

Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon, με
εξαίρεση των γαριδών του είδους Crangon
crangon

Αλιεία

18 %

A*

A

0306 27 99 – – – –

Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι
σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με
μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλ
ληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

0306 29 05 – – – Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

0306 29

Παρατήρηση

EL

0306 26 90 – – – –

Άλλα

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Καραβίδες του γλυκού νερού

Αλιεία

7,5 %

A*

A

0306 29 90 – – – –

Άλλα

Αλιεία

12 %

A*

A

L 250/153

0306 29 10 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0307 11 10 – – – Επίπεδα στρείδια (Ostrea spp.) ζωντανά, που
δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο
από 40 g ανά τεμάχιο

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0307 11 90 – – – Άλλα

Αλιεία

9%

A*

A

0307 19 10 – – – Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα

Αλιεία

20 %

A*

A

0307 19 90 – – – Άλλα

Αλιεία

9%

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

0307

Περιγραφή

EL

Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους,
ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγ
μένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη· μαλακό
στρακα καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνί
σματος· αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊό
ντα με μορφή σβόλων (πελέτες) από μαλακόστρακα,
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

Παρατήρηση

L 250/154

Τομέας

ΣΟ 2014

– Στρείδια

0307 19

– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0307 11

– Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα
όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten
0307 21 00 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0307 29

– – Άλλα
16.9.2016

0307 29 05 – – – Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus),
κατεψυγμένα

Αλιεία

8%

A*

A

0307 29 90 – – – –

Άλλα

Αλιεία

8%

A*

A

0307 31 10 – – – Mytilus spp.

Αλιεία

10 %

A*

A

0307 31 90 – – – Perna spp.

Αλιεία

8%

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

EL

0307 29 10 – – – –

– Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.)

0307 39

– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

– – Άλλα

0307 39 05 – – – Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα
– – – Άλλα
0307 39 10 – – – –

Mytilus spp.

Αλιεία

10 %

A*

A

0307 39 90 – – – –

Perna spp.

Αλιεία

8%

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0307 31

– Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και
σεπιόλες (Sepiola spp.). Καλαμάρια γενικά (Omma
strephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepio
teuthis spp.)
0307 41

– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
L 250/155

0307 41 10 – – – Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macro
soma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/156

ΣΟ 2014

– – – Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
EL

0307 41 92 – – – –

Loligo spp.

Αλιεία

6%

A*

A

0307 41 99 – – – –

Άλλα

Αλιεία

8%

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

0307 49

– – Άλλα

– – – Κατεψυγμένα
––––

Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macro
soma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

–––––

Του γένους Sepiola

0307 49 09 – – – – – –

Sepiola rondeleti

Αλιεία

6%

A*

A

0307 49 11 – – – – – –

Άλλα

Αλιεία

8%

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

0307 49 18 – – – – –
––––

Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0307 49 05 – – – Καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρα
σκευασμένα

Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Lo
ligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.)

–––––

Loligo spp.
Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris

Αλιεία

6%

A*

A

0307 49 33 – – – – – –

Καλαμάρια του είδους Loligo pealei

Αλιεία

6%

A*

A

16.9.2016

0307 49 31 – – – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Καλαμάρια του είδους Loligo patago
nica

Αλιεία

6%

A*

A

0307 49 38 – – – – – –

Άλλα

Αλιεία

6%

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

EL

0307 49 35 – – – – – –

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

0307 49 59 – – – – –

Άλλα

– – – Άλλα
Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macro
soma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

––––

Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Lo
ligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.)

0307 49 92 – – – – –

Loligo spp.

Αλιεία

6%

A*

A

0307 49 99 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

8%

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

Αλιεία

8%

C*

A

– Χταπόδια (Octopus spp.)
0307 51 00 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0307 59

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0307 49 71 – – – –

– – Άλλα

0307 59 05 – – – Καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρα
σκευασμένα

0307 59 10 – – – –

Κατεψυγμένα

L 250/157

– – – Άλλα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

8%

A*

A

0307 60 10 – – Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω
και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνί
σματος, όχι άλλως παρασκευασμένα

Αλιεία

20 %

A*

A

0307 60 90 – – Άλλα

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

Αλιεία

11 %

A*

A

0307 79 10 – – – Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα

Αλιεία

20 %

A*

A

0307 79 30 – – – Χάβαρα ή αχιβάδες ή άλλα είδη της οικογέ
νειας Veneridae, κατεψυγμένα

Αλιεία

8%

A*

A

0307 79 90 – – – Άλλα

Αλιεία

11 %

A*

A

Αλιεία

11 %

A*

A

0307 59 90 – – – –
0307 60

Άλλα

– Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά

0307 79

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Κυδώνια, μεθύστες και καλόγνωμες (οικογένειες
Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatelli
dae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae,
Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae και Veneridae)
0307 71 00 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/158

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αμπαλόνι ή αυτί της θάλασσας (Haliotis spp.)
16.9.2016

0307 81 00 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0307 89 10 – – – Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα

Αλιεία

20 %

A*

A

0307 89 90 – – – Άλλα

Αλιεία

11 %

A*

A

0307 91 10 – – – Θράψαλο, καλαμαράκι (Todarodes sagittatus)

Αλιεία

6%

A*

A

0307 91 90 – – – Άλλα

Αλιεία

11 %

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

0307 89

Περιγραφή

– – Άλλα

– – Άλλα

0307 99 10 – – – Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0307 99

– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

EL

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι
σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή
σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για
τη διατροφή των ανθρώπων
0307 91

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Κατεψυγμένα
Illex spp.

Αλιεία

8%

A*

A

0307 99 14 – – – –

Θράψαλο, καλαμαράκι (Todarodes sagitta
tus)

Αλιεία

6%

A*

A

0307 99 17 – – – –

Άλλα

Αλιεία

11 %

A*

A

L 250/159

0307 99 11 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/160

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
6%

A*

A

0307 99 80 – – – –

Άλλα

Αλιεία

11 %

A*

A

Αλιεία

11 %

A*

A

0308 19 10 – – – Καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρα
σκευασμένα

Αλιεία

26 %

A*

A

0308 19 30 – – – Κατεψυγμένα

Αλιεία

11 %

A*

A

0308 19 90 – – – Άλλα

Αλιεία

11 %

A*

A

Αλιεία

11 %

A*

A

0308

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και
τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε
άρμη· ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα από τα μα
λακόστρακα και τα μαλάκια, έστω και ψημένα πριν ή
κατά τη διάρκεια του καπνίσματος· αλεύρια, σκόνες
και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πε
λέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακό
στρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή
των ανθρώπων
– Ολοθούρια (Stichopus japonicus, Holothurioi
dea)

0308 11 00 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0308 19

– – Άλλα

– Αχινοί (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus livi
dus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)
0308 21 00 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

16.9.2016

Αλιεία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θράψαλο, καλαμαράκι (Todarodes sagitta
tus)

EL

0307 99 20 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0308 29 10 – – – Καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρα
σκευασμένα

Αλιεία

26 %

A*

A

0308 29 30 – – – Κατεψυγμένα

Αλιεία

11 %

A*

A

0308 29 90 – – – Άλλα

Αλιεία

11 %

A*

A

0308 30 10 – – Ζωντανές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

Αλιεία

11 %

A*

A

0308 30 30 – – Καπνιστές, έστω και ψημένες πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρα
σκευασμένες

Αλιεία

26 %

A*

A

0308 30 50 – – Κατεψυγμένα

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0308 30 90 – – Άλλα

Αλιεία

11 %

A*

A

0308 90 10 – – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Αλιεία

11 %

A*

A

0308 90 30 – – Καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρ
κεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευα
σμένα

Αλιεία

26 %

A*

A

0308 90 50 – – Κατεψυγμένα

Αλιεία

11 %

A*

A

0308 90 90 – – Άλλα

Αλιεία

11 %

A*

A

0308 29

– – Άλλα

– Μέδουσες (Rhopilema spp.)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0308 90

Παρατήρηση

EL

0308 30

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

L 250/161

Περιγραφή

0401

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι
συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυ
καντικά

0401 10

– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που
δεν υπερβαίνει το 1 %

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0401 10 10 – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

13,8 EUR/
100 kg

A

A

0401 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

12,9 EUR/
100 kg

A

A

0401 20 11 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

18,8 EUR/
100 kg

A

A

0401 20 19 – – – Άλλα

Γεωργία

17,9 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

22,7 EUR/
100 kg

A

A

0401 20

Παρατήρηση

– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που
υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 6 %

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 — ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟ
ΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟ
ΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΑΛΛΟΥ

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

EL

04

Τομέας

L 250/162

ΣΟ 2014

– – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

– – Που υπερβαίνει το 3 %
16.9.2016

0401 20 91 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Περιγραφή

0401 20 99 – – – Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

21,8 EUR/
100 kg

A

A

0401 40 10 – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

57,5 EUR/
100 kg

A

A

0401 40 90 – – Άλλα

Γεωργία

56,6 EUR/
100 kg

A

A

0401 50 11 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

57,5 EUR/
100 kg

A

A

0401 50 19 – – – Άλλα

Γεωργία

56,6 EUR/
100 kg

A

A

0401 50 31 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

110 EUR/
100 kg

A

A

0401 50 39 – – – Άλλα

Γεωργία

109,1 EUR/
100 kg

A

A

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

0401 40

– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που
υπερβαίνει το 10 %
– – Που δεν υπερβαίνει το 21 %

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0401 50

– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που
υπερβαίνει το 6 % αλλά δεν υπερβαίνει το 10 %

– – Που υπερβαίνει το 21 % αλλά δεν υπερβαίνει το
45 %

L 250/163

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/164

ΣΟ 2014

– – Που υπερβαίνει το 45 %
183,7 EUR/
100 kg

A

A

0401 50 99 – – – Άλλα

Γεωργία

182,8 EUR/
100 kg

A

A

0402 10 11 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

Γεωργία

125,4 EUR/
100 kg

E*

A

0402 10 19 – – – Άλλα

Γεωργία

118,8 EUR/
100 kg

E*

A

0402 10 91 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

Γεωργία

1,19 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 27,5 EUR/
100 kg

E*

A

0402 10 99 – – – Άλλα

Γεωργία

1,19 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 21 EUR/
100 kg

E*

A

0402

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα
ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0402 10

– Σε σκόνη, κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, πε
ριεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που
δεν υπερβαίνει το 1,5 %
– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργία

EL

0401 50 91 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

– – Άλλα

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0402 21

EL

– Σε σκόνη, κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, πε
ριεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που
υπερβαίνει το 1,5 %

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που δεν υπερβαίνει το 27 %
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

Γεωργία

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0402 21 18 – – – –

Άλλα

Γεωργία

130,4 EUR/
100 kg

A*

A

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που υπερβαίνει το 27 %
0402 21 91 – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

Γεωργία

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

0402 21 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

161,9 EUR/
100 kg

A*

A

Γεωργία

1,31 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0402 29

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0402 21 11 – – – –

– – Άλλα
– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που δεν υπερβαίνει το 27 %

0402 29 11 – – – –

L 250/165

Γάλατα ειδικά, με την ονομασία «για
βρέφη», σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθα
ρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
500 g και περιεκτικότητας κατά βάρος σε
λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 %

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/166

ΣΟ 2014

Άλλα
Γεωργία

1,31 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0402 29 19 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

1,31 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

A

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που υπερβαίνει το 27 %
0402 29 91 – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει το 2,5 kg

Γεωργία

1,62 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0402 29 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

1,62 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

A

0402 91 10 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που δεν υπερβαίνει το 8 %

Γεωργία

34,7 EUR/
100 kg

A

A

0402 91 30 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που υπερβαίνει το 8 % αλλά δεν υπερβαί
νει το 10 %

Γεωργία

43,4 EUR/
100 kg

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχο
μένου που δεν υπερβαίνει το 2,5 kg

EL

0402 29 15 – – – – –

– Άλλα
0402 91

– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

EL

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που υπερβαίνει το 10 % αλλά δεν υπερ
βαίνει το 45 %
0402 91 51 – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει το 2,5 kg

Γεωργία

110 EUR/
100 kg

A

A

0402 91 59 – – – –

Άλλα

Γεωργία

109,1 EUR/
100 kg

A

A

0402 91 91 – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει το 2,5 kg

Γεωργία

183,7 EUR/
100 kg

A

A

0402 91 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

182,8 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

57,2 EUR/
100 kg

A

A

– – Άλλα

0402 99 10 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που δεν υπερβαίνει το 9,5 %

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που υπερβαίνει το 45 %

0402 99

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που υπερβαίνει το 9,5 % αλλά δεν υπερ
βαίνει το 45 %
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει το 2,5 kg

Γεωργία

1,08 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 19,4 EUR/
100 kg

A

A

0402 99 39 – – – –

Άλλα

Γεωργία

1,08 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 18,5 EUR/
100 kg

A

A

L 250/167

0402 99 31 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/168

ΣΟ 2014

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που υπερβαίνει το 45 %
EL

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει το 2,5 kg

Γεωργία

1,81 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 19,4 EUR/
100 kg

A

A

0402 99 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

1,81 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 18,5 EUR/
100 kg

A

A

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα,
γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω
και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρού
των ή κακάου

0403 10

– Γιαούρτια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0402 99 91 – – – –

– – Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων
ή κακάου
– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπα
ρές ουσίες
Που δεν υπερβαίνει το 3 %

Γεωργία

20,5 EUR/
100 kg

A

A

0403 10 13 – – – –

Που υπερβαίνει το 3 %, αλλά δεν υπερβαί
νει το 6 %

Γεωργία

24,4 EUR/
100 kg

A

A

0403 10 19 – – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

Γεωργία

59,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

0403 10 11 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές
ουσίες
EL

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

Γεωργία

0,17 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 10 33 – – – –

Που υπερβαίνει το 3 %, αλλά δεν υπερβαί
νει το 6 %

Γεωργία

0,2 EUR/kg/ γα
λακτική ουσία
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 10 39 – – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

Γεωργία

0,54 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κα
κάου
– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές
μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπα
ρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

8,3 %
+ 95 EUR/
100 kg

0%
+ 95 EUR/
100 kg

A

0403 10 53 – – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν υπερ
βαίνει το 27 %

Γεωργία

8,3 %
+ 130,4 EUR/
100 kg

0%
+ 130,4 EUR/
100 kg

A

0403 10 59 – – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

8,3 %
+ 168,8 EUR/
100 kg

0%
+ 168,8 EUR/
100 kg

A

L 250/169

0403 10 51 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0403 10 31 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/170

ΣΟ 2014

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές
ουσίες που προέρχονται από το γάλα
EL

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

Γεωργία

8,3 %
+ 12,4 EUR/
100 kg

0%
+ 12,4 EUR/
100 kg

A

0403 10 93 – – – –

Που υπερβαίνει το 3 %, αλλά δεν υπερβαί
νει το 6 %

Γεωργία

8,3 %
+ 17,1 EUR/
100 kg

0%
+ 17,1 EUR/
100 kg

A

0403 10 99 – – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

Γεωργία

8,3 %
+ 26,6 EUR/
100 kg

0%
+ 26,6 EUR/
100 kg

A

0403 90

– Άλλα
– – Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων
ή κακάου
– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές
μορφές
––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0403 10 91 – – – –

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκα
ντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε
λιπαρές ουσίες
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

100,4 EUR/
100 kg

A*

A

0403 90 13 – – – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν
υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0403 90 19 – – – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

16.9.2016

0403 90 11 – – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπα
ρές ουσίες
EL

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

0,95 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0403 90 33 – – – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν
υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

1,31 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0403 90 39 – – – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

1,62 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

– – – Άλλα

––––

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκα
ντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε
λιπαρές ουσίες

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

Γεωργία

20,5 EUR/
100 kg

A

A

0403 90 53 – – – – –

Που υπερβαίνει το 3 %, αλλά δεν υπερ
βαίνει το 6 %

Γεωργία

24,4 EUR/
100 kg

A

A

0403 90 59 – – – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

Γεωργία

59,2 EUR/
100 kg

A

A

L 250/171

0403 90 51 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0403 90 31 – – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/172

ΣΟ 2014

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπα
ρές ουσίες
EL

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

Γεωργία

0,17 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 90 63 – – – – –

Που υπερβαίνει το 3 %, αλλά δεν υπερ
βαίνει το 6 %

Γεωργία

0,2 EUR/kg/ γα
λακτική ουσία
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

0403 90 69 – – – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

Γεωργία

0,54 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

A

– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κα
κάου
– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές
μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπα
ρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

8,3 %
+ 95 EUR/
100 kg

0%
+ 95 EUR/
100 kg

A

0403 90 73 – – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν υπερ
βαίνει το 27 %

Γεωργία

8,3 %
+ 130,4 EUR/
100 kg

0%
+ 130,4 EUR/
100 kg

A

0403 90 79 – – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

8,3 %
+ 168,8 EUR/
100 kg

0%
+ 168,8 EUR/
100 kg

A

16.9.2016

0403 90 71 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0403 90 61 – – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές
ουσίες που προέρχονται από το γάλα
EL

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

Γεωργία

8,3 %
+ 12,4 EUR/
100 kg

0%
+ 12,4 EUR/
100 kg

A

0403 90 93 – – – –

Που υπερβαίνει το 3 %, αλλά δεν υπερβαί
νει το 6 %

Γεωργία

8,3 %
+ 17,1 EUR/
100 kg

0%
+ 17,1 EUR/
100 kg

A

0403 90 99 – – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

Γεωργία

8,3 %
+ 26,6 EUR/
100 kg

0%
+ 26,6 EUR/
100 kg

A

Γεωργία

7 EUR/100 kg

A*

A

0404

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προ
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών· προϊόντα που
αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος,
έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

0404 10

– Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και
συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0403 90 91 – – – –

– – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορ
φές
– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρω
τεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)
––––

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

L 250/173

0404 10 02 – – – – –

Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτι
κότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερ
βαίνει το 27 %

Γεωργία

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 06 – – – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

EL

0404 10 04 – – – – –

Παρατήρηση

L 250/174

ΣΟ 2014

––––

Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότη
τας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

100,4 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 14 – – – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν
υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 16 – – – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐ
νες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)
––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0404 10 12 – – – – –

Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτι
κότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

0,07 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 28 – – – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν
υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

1,31 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A
16.9.2016

0404 10 26 – – – – –

Περιγραφή

0404 10 32 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

1,62 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

Παρατήρηση

EL

––––

Που υπερβαίνει το 27 %

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότη
τας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

0,95 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 36 – – – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν
υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

1,31 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0404 10 38 – – – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

1,62 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

Γεωργία

0,07 EUR/kg/
ξερή γαλακτική
ουσία

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0404 10 34 – – – – –

– – Άλλα
– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρω
τεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)
––––

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

L 250/175

0404 10 48 – – – – –

Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτι
κότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν
υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

135,7 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 54 – – – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

167,2 EUR/
100 kg

A

A

EL

0404 10 52 – – – – –

Παρατήρηση

L 250/176

ΣΟ 2014

––––

Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότη
τας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

100,4 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 58 – – – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν
υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

135,7 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 62 – – – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

167,2 EUR/
100 kg

A

A

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐ
νες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)
––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0404 10 56 – – – – –

Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτι
κότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

0,07 EUR/kg/
ξερή γαλακτική
ουσία
+ 16,8 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 74 – – – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν
υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

1,31 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A

A
16.9.2016

0404 10 72 – – – – –

Περιγραφή

0404 10 76 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

1,62 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A

A

Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότη
τας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

0,95 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 82 – – – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν
υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

1,31 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A

A

0404 10 84 – – – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

1,62 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A

A

0404 90 21 – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

100,4 EUR/
100 kg

A*

A

0404 90 23 – – – Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν υπερβαί
νει το 27 %

Γεωργία

135,7 EUR/
100 kg

A*

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0404 10 78 – – – – –

0404 90

Παρατήρηση

EL

––––

Που υπερβαίνει το 27 %

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες

L 250/177

Περιγραφή

0404 90 29 – – – Που υπερβαίνει το 27 %

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

167,2 EUR/
100 kg

A*

A

0404 90 81 – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

Γεωργία

0,95 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0404 90 83 – – – Που υπερβαίνει το 1,5 %, αλλά δεν υπερβαί
νει το 27 %

Γεωργία

1,31 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

0404 90 89 – – – Που υπερβαίνει το 27 %

Γεωργία

1,62 EUR/kg/
γαλακτική ουσία
+ 22 EUR/
100 kg

A*

A

Γεωργία

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

L 250/178

ΣΟ 2014

– – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές
ουσίες

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από
το γάλα· γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

0405 10

– Βούτυρο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0405

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
που υπερβαίνει το 85 %
– – – Φυσικό βούτυρο
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

16.9.2016

0405 10 11 – – – –

Περιγραφή

0405 10 19 – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

0405 10 30 – – – Βούτυρο που έχει ανασυσταθεί

Γεωργία

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

0405 10 50 – – – Βούτυρο από ορό γάλακτος

Γεωργία

189,6 EUR/
100 kg

F*

A

0405 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

231,3 EUR/
100 kg

F*

A

0405 20 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
που υπερβαίνει το 39 % αλλά δεν υπερβαίνει το
60 %

Γεωργία

9 % + EA

0 % + EA

A

0405 20 30 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
που υπερβαίνει το 60 %, αλλά δεν υπερβαίνει το
75 %

Γεωργία

9 % + EA

0 % + EA

A

0405 20 90 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
που υπερβαίνει το 75 % αλλά δεν υπερβαίνει το
80 %

Γεωργία

189,6 EUR/
100 kg

A*

A

Γεωργία

231,3 EUR/
100 kg

A*

A

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

0405 90

– Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0405 20

– Άλλα

L 250/179

0405 90 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
που υπερβαίνει το 99,3 % και περιεκτικότητας
κατά βάρος σε νερό που δεν υπερβαίνει το
0,5 %

Περιγραφή

0405 90 90 – – Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

231,3 EUR/
100 kg

A*

A

0406 10 20 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
που δεν υπερβαίνει το 40 %

Γεωργία

185,2 EUR/
100 kg

A

A

0406 10 80 – – Άλλα

Γεωργία

221,2 EUR/
100 kg

A

A

0406 20 10 – – Τυριά τύπου glarus με χορταρικά (με την ονομα
σία «schabziger»), παρασκευασμένα με βάση το
αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοα
λεσμένων χορταρικών

Γεωργία

7,7 %

A*

A

0406 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

188,2 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

144,9 EUR/
100 kg

A

A

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

L 250/180

ΣΟ 2014

0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

0406 10

– Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα
οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλα
κτος, και πηγμένο γάλα για τυρί

0406 30

– Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0406 20

– Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη

16.9.2016

0406 30 10 – – Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμο
ποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental,
gruyère και appenzell και, ενδεχομένως, ως
προσθήκη, του glarus με χορταρικά (με την ονο
μασία «schabziger»), συσκευασμένα για τη λια
νική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες
κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης του
56 %

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που δεν υπερβαίνει το 36 % και περιεκτι
κότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής
ύλης
Που δεν υπερβαίνει το 48 %

Γεωργία

139,1 EUR/
100 kg

A

A

0406 30 39 – – – –

Που υπερβαίνει το 48 %

Γεωργία

144,9 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

215 EUR/
100 kg

A

A

0406 40 10 – – Roquefort

Γεωργία

140,9 EUR/
100 kg

A*

A

0406 40 50 – – Gorgonzola

Γεωργία

140,9 EUR/
100 kg

A*

A

0406 40 90 – – Άλλα

Γεωργία

140,9 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

167,1 EUR/
100 kg

A

A

0406 30 90 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ου
σίες που υπερβαίνει το 36 %
0406 40

0406 90

– Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα
και άλλα τυριά με στίγματα για την παρασκευή των
οποίων έχει χρησιμοποιηθεί Penicillium roqueforti

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0406 30 31 – – – –

– Άλλα τυριά
L 250/181

0406 90 01 – – Που προορίζονται για μεταποίηση

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/182

ΣΟ 2014

– – Άλλα
A*

A

0406 90 15 – – – Gruyère, sbrinz

Γεωργία

171,7 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 17 – – – Bergkäse, appenzell

Γεωργία

171,7 EUR/
100 kg

A*

A

mont

Γεωργία

171,7 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 19 – – – Τυριά τύπου glarus με χορταρικά (με την ονο
μασία «schabziger»), παρασκευασμένα με
βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προ
σθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών

Γεωργία

7,7 %

A*

A

0406 90 21 – – – Cheddar

Γεωργία

167,1 EUR/
100 kg

A

A

0406 90 23 – – – Edam

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 25 – – – Tilsit

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 27 – – – Butterkäse

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 29 – – – Kashkaval

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 18 – – – Fromage fribourgeois,
d'orκαι tête de moine

vacherin

16.9.2016

171,7 EUR/
100 kg

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργία

EL

0406 90 13 – – – Emmental

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 35 – – – Κεφαλοτύρι

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 37 – – – Finlandia

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 39 – – – Jarlsberg

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A

A

EL

0406 90 32 – – – Φέτα

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

0406 90 50 – – – –

––––

Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που
περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα
προβάτου ή κατσίκας
Άλλα

–––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές
ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και
περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη
μη λιπαρή ύλη

––––––

Που δεν υπερβαίνει το 47 %
Grana padano, parmigiano reg
giano

Γεωργία

188,2 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 63 – – – – – – –

Fiore sardo, pecorino

Γεωργία

188,2 EUR/
100 kg

A*

A

L 250/183

0406 90 61 – – – – – – –

Περιγραφή

0406 90 69 – – – – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

188,2 EUR/
100 kg

A

A

Παρατήρηση

L 250/184

ΣΟ 2014

EL

––––––

Που υπερβαίνει το 47 %, αλλά δεν
υπερβαίνει το 72 %
Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 75 – – – – – – –

Asiago, caciocavallo, montasio,
ragusano

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 76 – – – – – – –

Danbo, fontal, fontina, fynbo, ha
varti, maribo, samsø

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 78 – – – – – – –

Gouda

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A

A

0406 90 79 – – – – – – –

Esrom, italico, kernhem, saintnectaire, saint-paulin, taleggio

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 81 – – – – – – –

Cantal, cheshire, wensleydale, lan
cashire, double gloucester, blar
ney, colby, monterey

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 82 – – – – – – –

Camembert

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 84 – – – – – – –

Brie

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

0406 90 85 – – – – – – –

Κεφαλογραβιέρα, κασέρι

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A*

A

16.9.2016

Provolone

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0406 90 73 – – – – – – –

Περιγραφή

–––––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά
βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη
EL

Που υπερβαίνει το 47 %, αλλά
δεν υπερβαίνει το 52 %

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A

A

0406 90 87 – – – – – – – –

Που υπερβαίνει το 52 %, αλλά
δεν υπερβαίνει το 62 %

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A

A

0406 90 88 – – – – – – – –

Που υπερβαίνει το 62 %, αλλά
δεν υπερβαίνει το 72 %

Γεωργία

151 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

185,2 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

221,2 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

35 EUR/1 000
αριθμούς τεμα
χίων (p/st)

A

A

Γεωργία

105 EUR/1 000
αριθμούς τεμα
χίων (p/st)

A

A

0406 90 93 – – – – – –

0406 90 99 – – – – –

0407

Που υπερβαίνει το 72 %

Άλλα

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα
ή βρασμένα
– Γονιμοποιημένα αυγά για επώαση

0407 11 00 – – Από όρνιθες του είδους Gallus domesticus

0407 19

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0406 90 86 – – – – – – – –

– – Άλλα
– – – Από πουλερικά, εκτός των ορνιθών του είδους
Gallus domesticus
Γάλων ή χηνών

L 250/185

0407 19 11 – – – –

Περιγραφή

0407 19 19 – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

35 EUR/1 000
αριθμούς τεμα
χίων (p/st)

A

A

Γεωργία

7,7 %

A

A

Γεωργία

30,4 EUR/
100 kg

A

A

0407 29 10 – – – Από πουλερικά, εκτός των ορνιθών του είδους
Gallus domesticus

Γεωργία

30,4 EUR/
100 kg

A

A

0407 29 90 – – – Άλλα

Γεωργία

7,7 %

A

A

0407 90 10 – – Από πουλερικά

Γεωργία

30,4 EUR/
100 kg

A

A

0407 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

7,7 %

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0407 19 90 – – – Άλλα

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

L 250/186

ΣΟ 2014

– Άλλα νωπά αυγά
0407 21 00 – – Από όρνιθες του είδους Gallus domesticus

0407 90

0408

– – Άλλα

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0407 29

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών,
νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό,
μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα,
έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
– Κρόκοι αυγών
– – Αποξεραμένοι

0408 11 20 – – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων

16.9.2016

0408 11

Περιγραφή

0408 11 80 – – – Άλλοι

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

142,3 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

0408 19

– – Άλλοι

0408 19 20 – – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων
– – – Άλλοι
Ρευστοί

Γεωργία

62 EUR/100 kg

A

A

0408 19 89 – – – –

Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγ
μένων

Γεωργία

66,3 EUR/
100 kg

A

A

0408 91 20 – – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0408 91 80 – – – Άλλοι

Γεωργία

137,4 EUR/
100 kg

A

A

0408 99 20 – – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0408 99 80 – – – Άλλοι

Γεωργία

35,3 EUR/
100 kg

A

A

0409 00 00 Μέλι φυσικό

Γεωργία

17,3 %

A

A

– Άλλοι
0408 91

0408 99

– – Αποξεραμένοι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0408 19 81 – – – –

– – Άλλοι

L 250/187

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

7,7 %

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0502 10 00 – Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμ
ματα των τριχών αυτών

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0502 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0504 00 00 Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε
τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά, διατηρη
μένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε
άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

0410 00 00 Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρατήρηση

L 250/188

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

05

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 — ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕ
ΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕ
ΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

0501 00 00 Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και
πλυμένες ή απολιπασμένες· απορρίμματα τριχών κεφα
λής ανθρώπου
Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου· τρίχες ασβού
και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία· απορρίμματα
των τριχών αυτών

Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πού
πουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομ
μένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά κα
θαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κα
τεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους· σκόνες και
απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών

0505 10

– Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το πα
ραγέμισμα. Πούπουλα

0505 10 10 – – Ακατέργαστα

16.9.2016

0505

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0502

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0505 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0505 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0506 10 00 – Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0506 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0507 10 00 – Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελε
φαντόδοντο

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0507 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0508 00 00 Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά
επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα· κοχύ
λια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινο
δέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά
επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκό
νες και τα απορρίμματά τους

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0510 00 00 Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μό
σχος· κανθαρίδες· χολή, έστω και αποξεραμένη· αδένες
και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμο
ποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊό
ντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα
ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0506

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα,
απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομ
μένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατι
νωμένα· σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας
ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους,
οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή
απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα·
σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0507

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

L 250/189

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0511 91 10 – – – Κατάλοιπα ψαριών

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

0511 91 90 – – – Άλλα

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0511

Περιγραφή

0511 10 00 – Σπέρμα ταύρου

EL

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· ζώα μη ζωντανά
των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή
του ανθρώπου

Παρατήρηση

L 250/190

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

0511 99

– – Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια
ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά
του κεφαλαίου 3

– – Άλλα

0511 99 10 – – – Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρό
μοια απορρίμματα από μη κατεργασμένα δέρ
ματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0511 91

– – – Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης
Ακατέργαστοι

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0511 99 39 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

5,1 %

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0511 99 85 – – – Άλλα

16.9.2016

0511 99 31 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0601 10 10 – – Υακίνθων

Γεωργία

5,1 %

A

A

0601 10 20 – – Ναρκίσσων

Γεωργία

5,1 %

A

A

0601 10 30 – – Τουλιπών

Γεωργία

5,1 %

A

A

0601 10 40 – – Γλαδιόλας

Γεωργία

5,1 %

A

A

0601 10 90 – – Άλλοι

Γεωργία

5,1 %

A

A

0601 20 10 – – Φυτά και ρίζες κιχωρίου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0601 20 30 – – Ορχιδοειδών (ορχιδέες), υακίνθων, ναρκίσσων και
τουλιπών

Γεωργία

9,6 %

A

A

Περιγραφή

ΤΜΗΜΑ II — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΥ

06

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 — ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ· ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟ
ΜΟΙΑ ΕΙΔΗ· ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΩ
ΜΑΤΑ

0601

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και
ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε
άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχω
ρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212

0601 10

– Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και
ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη

EL

II

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0601 20

– Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και
ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση· φυτά
και ρίζες κιχωρίου

L 250/191

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

6,4 %

A

A

0602 10 10 – – Αμπέλου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0602 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

4%

A

A

0602 20 10 – – Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0602 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

8,3 %

A

A

0602 30 00 – Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη

Γεωργία

8,3 %

A

A

0602 40 00 – Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη

Γεωργία

8,3 %

A

A

0602 90 10 – – Λευκό (φύτρα) μανιταριών

Γεωργία

8,3 %

A

A

0602 90 20 – – Φυτά ανανά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0602 90 30 – – Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας

Γεωργία

8,3 %

A

A

0601 20 90 – – Άλλα
0602

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και
οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια· λευκό (φύτρα)
μανιταριών

0602 10

– Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια

0602 90

– Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που
δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0602 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/192

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

8,3 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– – – Φυτά της υπαίθρου

––––

Δέντρα, δεvδρύλλια, χαμόδενδρα και θά
μνοι

0602 90 41 – – – – –

Δένδρα του δάσους

Άλλα

0602 90 45 – – – – – –

Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά

Γεωργία

6,5 %

A

A

0602 90 49 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

8,3 %

A

A

Γεωργία

8,3 %

A

A

Γεωργία

6,5 %

A

A

0602 90 50 – – – –

Άλλα φυτά της υπαίθρου

– – – Φυτά εσωτερικών χώρων

0602 90 70 – – – –

––––

Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με
εξαίρεση τα κακτοειδή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

–––––

Άλλα

Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη,
με εξαίρεση τα κακτοειδή

Γεωργία

6,5 %

A

A

0602 90 99 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

6,5 %

A

A

L 250/193

0602 90 91 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0603 11 00 – – Τριαντάφυλλα

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

G*

A

Από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου: 12 %· από 1
Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου: 8,5 %.

0603 12 00 – – Γαρίφαλα

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

X

A

Από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου: 12 %· από 1
Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου: 8,5 %.

0603 13 00 – – Ορχιδέες

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

G*

A

Από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου: 12 %· από 1
Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου: 8,5 %.

0603 14 00 – – Χρυσάνθεμα

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

G*

A

Από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου: 12 %· από 1
Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου: 8,5 %.

0603 15 00 – – Κρίνα (Lilium spp.)

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

H*

A

Από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου: 12 %· από 1
Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου: 8,5 %.

0603 19 10 – – – Γλαδιόλα

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A*

A

Από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου: 12 %· από 1
Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου: 8,5 %.

0603 19 80 – – – Άλλα

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

H*

A

Από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου: 12 %· από 1
Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου: 8,5 %.

0603

Περιγραφή

Παρατήρηση

EL

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέ
σμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκα
σμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευα
σμένα

L 250/194

Τομέας

ΣΟ 2014

– Νωπά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0603 19

– – Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

10 %

I*

A

0604 20 11 – – – Λειχήνες ταράνδων

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0604 20 19 – – – Άλλα

Γεωργία

5%

A

A

0604 20 20 – – Χριστουγεννιάτικα δέντρα

Γεωργία

2,5 %

A

A

0604 20 40 – – Κλαδιά κωνοφόρων

Γεωργία

2,5 %

A

A

0604 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

2%

A

A

0604 90 11 – – – Λειχήνες ταράνδων

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0604 90 19 – – – Άλλα

Γεωργία

5%

A

A

0603 90 00 – Άλλα
0604

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χω
ρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες,
βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις,
νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγ
μένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

0604 20

– Νωπά
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Βρύα και λειχήνες

0604 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Βρύα και λειχήνες

L 250/195

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0604 90 91 – – – Απλώς αποξεραμένα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0604 90 99 – – – Άλλα

Γεωργία

10,9 %

A

A

Γεωργία

4,5 %

A

A

Γεωργία

5,8 %

A

A

0701 90 50 – – – Πρώιμες, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

0701 90 90 – – – Άλλες

Γεωργία

11,5 %

A

A

0702 00 00 Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/196

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 — ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

0701

Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0701 10 00 – Για σπορά

0701 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

07

– Άλλες

0701 90 10 – – Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου

– – Άλλες

Από 1 Ιανουαρίου έως 15 Μαϊου: 9,6 %· από 16
Μαϊου έως 30 Ιουνίου: 13,4 %.

16.9.2016

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0703 10 11 – – – Για σπορά

Γεωργία

9,6 %

A

A

0703 10 19 – – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

0703 10 90 – – Ασκαλώνια

Γεωργία

9,6 %

A

A

0703 20 00 – Σκόρδα

Γεωργία

9,6 %
+ 120 EUR/
100 kg

A

A

0703 90 00 – Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά

Γεωργία

10,4 %

A

A

0704 10 00 – Κουνουπίδια και μπρόκολα

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

0704 20 00 – Λαχανάκια Βρυξελλών

Γεωργία

12 %

A

A

Περιγραφή

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα πα
ρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0703 10

– Κρεμμύδια και ασκαλώνια

EL

0703

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Κρεμμύδια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0704

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλο
κράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους
Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Από 15 Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου: 13,6 % MIN
1,6 EUR/100 kg/καθαρό βάρος· από 1 Δεκεμβρίου
έως 14 Aπριλίου: 9,6 % ΜΙΝ 1,1 EUR/100 kg/net.
L 250/197

0704 90

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– Άλλα
12 % ΜΙΝ
0,4 EUR/
100 kg

A

A

0704 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

12 %

A

A

0705 11 00 – – Στρογγυλά

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

0705 19 00 – – Άλλα

Γεωργία

10,4 %

A

A

0705 21 00 – – Ραδίκι witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

Γεωργία

10,4 %

A

A

0705 29 00 – – Άλλα

Γεωργία

10,4 %

A

A

Γεωργία

13,6 %

A

A

Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium
spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
– Μαρούλια
Από 1 Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου: 12 % MIN
2 EUR/100 kg/br· από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Μαρ
τίου: 10,4 % ΜΙΝ 1,3 EUR/100 kg/br.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργία

EL

0704 90 10 – – Κράμβες λευκές και κόκκινες

0705

Παρατήρηση

L 250/198

ΣΟ 2014

– Ραδίκια

0706

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγό
χορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες
βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
16.9.2016

0706 10 00 – Καρότα και γογγύλια

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0706 90 10 – – Ραπανοσέλινα

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

0706 90 30 – – Αγριοραπάνια (Cochlearia armoracia)

Γεωργία

12 %

A

A

0706 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

13,6 %

A

A

0707 00 05 – Αγγούρια

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

0707 00 90 – Αγγουράκια

Γεωργία

12,8 %

A

A

0708 10 00 – Μπιζέλια (Pisum sativum)

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

Από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου: 13,6 %· από 1
Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου: 8 %.

0708 20 00 – Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

Από 1 Οκτωβρίου έως 30 Ιουνίου: 10,4 % MIN
1,6 EUR/100 kg/καθαρό βάρος· από 1 Ιουλίου έως
30 Σεπτεμβρίου: 13,6 % ΜΙΝ 1,6 EUR/100 kg/
net.

0708 90 00 – Άλλα λαχανικά λοβοφόρα

Γεωργία

11,2 %

A

A

Γεωργία

10,2 %

A

A

0706 90

Από 1 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου: 10,4 %· από 1
Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου: 13,6 %.

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη
Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατη
ρημένα με απλή ψύξη

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0709 20 00 – Σπαράγγια

L 250/199

0709

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0708

Παρατήρηση

EL

0707 00

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0709 30 00 – Μελιτζάνες

Γεωργία

12,8 %

A

A

0709 40 00 – Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα

Γεωργία

12,8 %

A

A

Γεωργία

12,8 %

A

A

0709 59 10 – – – Είδους chanterelles

Γεωργία

3,2 %

A

A

0709 59 30 – – – Είδους cèpes

Γεωργία

5,6 %

A

A

0709 59 50 – – – Τρούφες

Γεωργία

6,4 %

A

A

0709 59 90 – – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

Γεωργία

7,2 %

A

A

0709 60 91 – – – Του γένους Capsicum, που προορίζονται για
την παρασκευή καψισίνης ή ελαιορρητινωδών
χρωμάτων από Capsicum

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0709 60 95 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρα
σκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/200

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μανιτάρια και τρούφες
0709 51 00 – – Μανιτάρια του γένους Αgaricus

0709 60

– – Άλλα

– Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pime
nta

0709 60 10 – – Γλυκοπιπεριές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0709 59

– – Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0709 60 99 – – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

0709 70 00 – Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας)
και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)

Γεωργία

10,4 %

A

A

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

0709 92 10 – – – Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την
παραγωγή λαδιού

Γεωργία

4,5 %

A

A

0709 92 90 – – – Άλλα

Γεωργία

13,1 EUR/
100 kg

A

A

0709 93 10 – – – Κολοκυθάκια

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

0709 93 90 – – – Άλλα

Γεωργία

12,8 %

A

A

0709 99 10 – – – Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa)
και ραδίκια (Cichorium spp.)

Γεωργία

10,4 %

A

A

0709 99 20 – – – Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες

Γεωργία

10,4 %

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
0709 91 00 – – Αγκινάρες

0709 93

0709 99

– – Ελιές

– – Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών (Cu
curbita spp.)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0709 92

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

– – Άλλα

L 250/201

0709 99 40 – – – Κάππαρη

Γεωργία

5,6 %

A

A

0709 99 50 – – – Μάραθο

Γεωργία

8%

A

A

0709 99 60 – – – Γλυκό καλαμπόκι

Γεωργία

9,4 EUR/
100 kg

X

A

0709 99 90 – – – Άλλα

Γεωργία

12,8 %

A

A

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 21 00 – – Μπιζέλια (Pisum sativum)

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 22 00 – – Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 29 00 – – Άλλα

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 30 00 – Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας)
και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 40 00 – Γλυκό καλαμπόκι

Γεωργία

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net eda

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

Γεωργία

15,2 %

A

A

0710

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό,
κατεψυγμένα

0710 10 00 – Πατάτες
– Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό

0710 80

– Άλλα λαχανικά

0710 80 10 – – Ελιές

Παρατήρηση

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/202

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0710 80 51 – – – Γλυκοπιπεριές

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 80 59 – – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

0710 80 61 – – – Του γένους Agaricus

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 80 69 – – – Άλλα

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 80 70 – – Ντομάτες

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 80 80 – – Αγκινάρες

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 80 85 – – Σπαράγγια

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 80 95 – – Άλλα

Γεωργία

14,4 %

A

A

0710 90 00 – Μείγματα λαχανικών

Γεωργία

14,4 %

A

A

Γεωργία

6,4 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pi
menta
EL

– – Μανιτάρια

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο
του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο
οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν
για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους),
αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που
βρίσκονται

0711 20

– Ελιές
L 250/203

0711 20 10 – – Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την
παραγωγή λαδιού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0711

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

13,1 EUR/
100 kg

A

A

0711 40 00 – Αγγούρια και αγγουράκια

Γεωργία

12 %

A

A

0711 51 00 – – Μανιτάρια του γένους Αgaricus

Γεωργία

9,6 %
+ 191 EUR/
100 kg/net eda

A

A

0711 59 00 – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

0711 90 10 – – – Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους
Ρimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές

Γεωργία

6,4 %

A

A

0711 90 30 – – – Γλυκό καλαμπόκι

Γεωργία

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net eda

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

0711 90 50 – – – Κρεμμύδια

Γεωργία

7,2 %

A

A

0711 90 70 – – – Κάππαρη

Γεωργία

4,8 %

A

A

0711 90 80 – – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

0711 90 90 – – Μείγματα λαχανικών

Γεωργία

12 %

A

A

EL

0711 20 90 – – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/204

ΣΟ 2014

– Μανιτάρια και τρούφες

– Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών
– – Λαχανικά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0711 90

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

12,8 %

A

A

0712 31 00 – – Μανιτάρια του γένους Αgaricus

Γεωργία

12,8 %

A

A

0712 32 00 – – Ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.)

Γεωργία

12,8 %

A

A

0712 33 00 – – Τρεμέλες (Τremella spp.)

Γεωργία

12,8 %

A

A

0712 39 00 – – Άλλα

Γεωργία

12,8 %

A

A

Γεωργία

10,2 %

A

A

0712 90 11 – – – Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0712 90 19 – – – Άλλα

Γεωργία

9,4 EUR/
100 kg

A

A

0712 90 30 – – Ντομάτες

Γεωργία

12,8 %

A

A

0712 90 50 – – Καρότα

Γεωργία

12,8 %

A

A

0712 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

12,8 %

A

A

0712

Περιγραφή

0712 20 00 – Κρεμμύδια

EL

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέ
τες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρα
σκευασμένα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.), τρε
μέλες (Tremella spp.) και τρούφες

– Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών

0712 90 05 – – Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέ
τες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0712 90

– – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

L 250/205

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0713 10 10 – – Που προορίζονται για σπορά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0713 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0713 20 00 – Ρεβίθια (garbanzos)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0713 31 00 – – Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή
Vigna radiata (L.) Wilczek

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0713 32 00 – – Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki)
(Phaseolus ή Vigna angularis)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0713 33 10 – – – Που προορίζονται για σπορά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0713 33 90 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0713 34 00 – – Φασόλια του είδους (Vigna subterranea ή Voand
zeia subterranea)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0713 35 00 – – Φασόλια μαυρομάτικα (Vigna unguiculata)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0713 39 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή
σπασμένα

0713 10

– Μπιζέλια (Pisum sativum)

EL

0713

Παρατήρηση

L 250/206

Τομέας

ΣΟ 2014

0713 33

– – Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

16.9.2016

0713 40 00 – Φακές

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0713 50 00 – Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα)
(Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor)

Γεωργία

3,2 %

A

A

0713 60 00 – Φαιά μπιζέλια (Cajanus cajan)

Γεωργία

3,2 %

A

A

0713 90 00 – Άλλα

Γεωργία

3,2 %

A

A

Γεωργία

9,5 EUR/
100 kg

A

A

0714 20 10 – – Νωπές, ολόκληρες που προορίζονται για τη δια
τροφή του ανθρώπου

Γεωργία

3%

A

A

0714 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

6,4 EUR/
100 kg

A

A

0714 30 00 – Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας) (Dioscorea
spp.)

Γεωργία

9,5 EUR/
100 kg

A

A

0714 40 00 – Κολοκασία η εδώδιμος — τάρο (Colocasia spp.)

Γεωργία

9,5 EUR/
100 kg

A

A

0714 50 00 – Ξανθόσωμα το βελόφυλλο (Xanthosoma spp.)

Γεωργία

9,5 EUR/
100 kg

A

A

0714

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι
ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρό
μοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε
άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με απλή
ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα
σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων· εντε
ριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδεν
δρου)

0714 10 00 – Ρίζες μανιόκας

0714 20

– Γλυκοπατάτες

Παρατήρηση

L 250/207

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

0714 90

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/208

ΣΟ 2014

– Άλλα
9,5 EUR/
100 kg

A

A

0714 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

3%

A

A

0801 11 00 – – Αποξεραμένες

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0801 12 00 – – Με το εσωτερικό κέλυφος (ενδοκάρπιο)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0801 19 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0801 21 00 – – Με κέλυφος

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0801 22 00 – – Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0801 31 00 – – Με κέλυφος

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0801 32 00 – – Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

Ατελώς

A

A

08

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 — ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ,
ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

0801

Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύ
δια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το
κέλυφος ή τη φλούδα τους
– Καρύδες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργία

EL

0714 90 20 – – Ρίζες αραρούτης και σαλεπιού και παρόμοιες ρί
ζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε
άμυλο

– Καρύδια Βραζιλίας

– Καρύδια ανακαρδιοειδών

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0802 11 10 – – – Πικρά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0802 11 90 – – – Άλλα

Γεωργία

5,6 %

A

A

0802 12 10 – – – Πικρά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0802 12 90 – – – Άλλα

Γεωργία

3,5 %

A

A

0802 21 00 – – Με κέλυφος

Γεωργία

3,2 %

A

A

0802 22 00 – – Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

3,2 %

A

A

0802 31 00 – – Με κέλυφος

Γεωργία

4%

A

A

0802 32 00 – – Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

5,1 %

A

A

Γεωργία

5,6 %

A

A

0802

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και
χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους
EL

– Αμύγδαλα
0802 11

– – Χωρίς κέλυφος

– Φουντούκια (Corylus spp.)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0802 12

– – Με κέλυφος

– Καρύδια κοινά

0802 41 00 – – Με κέλυφος

L 250/209

– Κάστανα (Castanea spp.)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

5,6 %

A

A

0802 51 00 – – Με κέλυφος

Γεωργία

1,6 %

A

A

0802 52 00 – – Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

1,6 %

A

A

0802 61 00 – – Με κέλυφος

Γεωργία

2%

A

A

0802 62 00 – – Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

2%

A

A

0802 70 00 – Καρύδια του kola (Cola spp.)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0802 80 00 – Καρύδια του arec

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0802 90 10 – – Καρύδια pecan

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0802 90 50 – – Καρποί γλυκοκουκουναριών

Γεωργία

2%

A

A

0802 90 85 – – Άλλα

Γεωργία

2%

A

A

0803 10 10 – – Νωπές

Γεωργία

16 %

A

A

0803 10 90 – – Αποξεραμένες

Γεωργία

16 %

A

A

0802 42 00 – – Χωρίς κέλυφος
– Φιστίκια

– Άλλα

0803

Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του εί
δους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές

0803 10

– Του είδους των Αντιλλών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της
τριφύλλου)

0802 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/210

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

0803 90

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– Άλλα
132 EUR/
1 000 kg

X

A

0803 90 90 – – Αποξεραμένες

Γεωργία

16 %

A

A

Γεωργία

7,7 %

A

A

0804 20 10 – – Νωπά

Γεωργία

5,6 %

A

A

0804 20 90 – – Αποξεραμένα

Γεωργία

8%

A

A

0804 30 00 – Ανανάς

Γεωργία

5,8 %

A

A

0804 40 00 – Αχλάδια της ποικιλίας avocats

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

0804 50 00 – Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγ
γούστες

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Τιμές εισόδου

D*

A

0804 10 00 – Χουρμάδες
0804 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών
avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή
ξερά

– Σύκα

0805

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

0805 10

– Πορτοκάλια

0805 10 20 – – Πορτοκάλια γλυκά, νωπά

Από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Μαϊου: 4 %· από 1 Ιου
νίου έως 30 Νοεμβρίου: 5,1 %.

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

L 250/211

Γεωργία

EL

0803 90 10 – – Νωπές

0804

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

Από 1 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου: 12 %· από 16
Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου: 16 %.

0805 20 10 – – Κλημεντίνες (clémentines)

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

0805 20 30 – – Του είδους monreales και satsumas

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

0805 20 50 – – Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

0805 20 70 – – Του είδους tangerines

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

0805 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

0805 40 00 – Φράπες και γκρέιπ-φρουτ

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

Από 1 Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου: 2,4 %· από 1
Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου: 1,5 %.

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A*

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται και η κατηγορία σταδιακής κατάργησης
εφαρμόζεται από 1 Μαϊου έως 30 Οκτωβρίου.

Περιγραφή

0805 10 80 – – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/212

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

0805 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0805 50

– Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
tangerines και satsumas). Κλημεντίνες (clémenti
nes), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

– Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκο
λέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 10 – – Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum)

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0805 50 90 – – Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Γεωργία

12,8 %

A

A

0805 90 00 – Άλλα

Γεωργία

12,8 %

A

A

0806 10 10 – – Επιτραπέζια

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται και η κατηγορία σταδιακής κατάργησης
εφαρμόζεται από 1 Νοεμβρίου έως 20 Ιουλίου.

0806 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

Από 15 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου: 17,6 %· από 1
Νοεμβρίου έως 14 Ιουλίου: 14,4 %.

0806 20 10 – – Σταφίδα μαύρη κορινθιακή

Γεωργία

2,4 %

A

A

0806 20 30 – – Σταφίδα από σουλτανίνα

Γεωργία

2,4 %

A

A

0806 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

2,4 %

A

A

Γεωργία

8,8 %

A

A

Περιγραφή

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

0806 10

– Νωπά

0807

– Αποξεραμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0806 20

EL

0806

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπού
ζια) και καρποί παπαίας, νωπά
– Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρ
πούζια)
L 250/213

0807 11 00 – – Καρπούζια

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0807 19 00 – – Άλλα

Γεωργία

8,8 %

A

A

0807 20 00 – Καρποί παπαίας

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0808 10 10 – – Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα·
από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου

Γεωργία

7,2 % ΜΙΝ
0,36 EUR/
100 kg

A

A

0808 10 80 – – Άλλα

Γεωργία

Τιμές εισόδου

X

A

0808 30 10 – – Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα·
από 1 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου

Γεωργία

7,2 % ΜΙΝ
0,36 EUR/
100 kg

A

A

0808 30 90 – – Άλλα

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A*

A

0808 40 00 – Κυδώνια

Γεωργία

7,2 %

A

A

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

0808

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

0808 10

– Μήλα

0808 30

0809

Παρατήρηση

– Αχλάδια

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται και η κατηγορία σταδιακής κατάργησης
εφαρμόζεται από 1 Μαϊου έως 30 Ιουνίου.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/214

Τομέας

ΣΟ 2014

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και
αγριοδαμάσκηνα, νωπά
Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

16.9.2016

0809 10 00 – Βερίκοκα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0809 21 00 – – Βύσσινα (Prunus cerasus)

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

0809 29 00 – – Άλλα

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

0809 30 10 – – Μπρουνιόν και νεκταρίνια

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

0809 30 90 – – Άλλα

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

0809 40 05 – – Δαμάσκηνα

Γεωργία

Τιμές εισόδου

A

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, το σύστημα τιμών εισόδου
διατηρείται.

0809 40 90 – – Αγριοδαμάσκηνα

Γεωργία

12 %

A

A

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Κεράσια

0810

– Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0809 40

– Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα
brugnons και nectarines

EL

0809 30

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά
Από 1 Αυγούστου έως 30 Απριλίου: 11,2 %· από
1 Μαϊου έως 31 Ιουλίου: 12,8 % ΜΙΝ 2,4 EUR/
100 kg/net.

L 250/215

0810 10 00 – Φράουλες

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0810 20 10 – – Σμέουρα

Γεωργία

8,8 %

A

A

0810 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

0810 30 10 – – Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)

Γεωργία

8,8 %

A

A

0810 30 30 – – Φραγκοστάφυλα κόκκινα

Γεωργία

8,8 %

A

A

0810 30 90 – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

0810 40 10 – – Καρποί των φυτών airelles (καρποί του Vacci
nium vitis-idaea)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0810 40 30 – – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vacci
nium myrtillus)

Γεωργία

3,2 %

A

A

0810 40 50 – – Καρποί του Vaccinium macrocarpon και του
Vaccinium corymbosum

Γεωργία

3,2 %

A

A

0810 40 90 – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

0810 20

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/216

Τομέας

ΣΟ 2014

– Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα
EL

0810 30

– Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του
γένους Vaccinium

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0810 40

– Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα μαύρα (cassis)

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0810 50 00 – Ακτινίδια (kiwis)

Γεωργία

Βλ. σχόλιο

A

A

0810 60 00 – Durians (δούριο το ζιβέθινο)

Γεωργία

8,8 %

A

A

0810 70 00 – Λωτοί

Γεωργία

8,8 %

A

A

0810 90 20 – – Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρ
ποί του jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης,
καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμ
βολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας)
και πιταχάγιες

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0810 90 75 – – Άλλα

Γεωργία

8,8 %

A

A

0811 10 11 – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
13 % κατά βάρος

Γεωργία

20,8 %
+ 8,4 EUR/
100 kg

A

A

0811 10 19 – – – Άλλα

Γεωργία

20,8 %

A

A

0811 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

14,4 %

J

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Από 15 Μαΐου έως 15 Νοεμβρίου: 8 %· από 16
Noεμβρίου έως 14 Μαΐου: 8,8 %.
EL

0810 90

– Άλλα

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή
βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προ
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0811 10

– Φράουλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0811

– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

L 250/217

0811 20

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/218

ΣΟ 2014

– Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και
φραγκοστάφυλα κάθε είδους
EL

– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Γεωργία

20,8 %
+ 8,4 EUR/
100 kg

A

A

0811 20 19 – – – Άλλα

Γεωργία

20,8 %

A

A

0811 20 31 – – – Σμέουρα

Γεωργία

14,4 %

A

A

0811 20 39 – – – Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)

Γεωργία

14,4 %

A

A

0811 20 51 – – – Φραγκοστάφυλα κόκκινα

Γεωργία

12 %

A

A

0811 20 59 – – – Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα

Γεωργία

12 %

A

A

0811 20 90 – – – Άλλα

Γεωργία

14,4 %

A

A

Γεωργία

13 %
+ 5,3 EUR/
100 kg

A

A

– – Άλλα

0811 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0811 20 11 – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
13 % κατά βάρος

– Άλλα
– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
13 % κατά βάρος
Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

16.9.2016

0811 90 11 – – – –

Περιγραφή

0811 90 19 – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

20,8 %
+ 8,4 EUR/
100 kg

A

A
EL

Γεωργία

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

Γεωργία

13 %

A

A

0811 90 39 – – – –

Άλλα

Γεωργία

20,8 %

A

A

0811 90 50 – – – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vac
cinium myrtillus)

Γεωργία

12 %

A

A

0811 90 70 – – – Καρποί των φυτών myrtilles των ειδών Vacci
nium myrtilloides και Vaccinium angustifo
lium

Γεωργία

3,2 %

A

A

– – Άλλα

– – – Κεράσια
Βύσσινα (Prunus cerasus)

Γεωργία

14,4 %

A

A

0811 90 80 – – – –

Άλλα

Γεωργία

14,4 %

A

A

0811 90 85 – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

Γεωργία

9%

A

A

0811 90 95 – – – Άλλα

Γεωργία

14,4 %

A

A

Γεωργία

8,8 %

A

A

0812

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με
διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε
νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που
χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατή
ρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κα
τάσταση που βρίσκονται

0812 10 00 – Κεράσια

L 250/219

0811 90 75 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0811 90 31 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0812 90 25 – – Βερίκοκα· πορτοκάλια

Γεωργία

12,8 %

A

A

0812 90 30 – – Καρποί παπαίας

Γεωργία

2,3 %

A

A

0812 90 40 – – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vacci
nium myrtillus)

Γεωργία

6,4 %

A

A

0812 90 70 – – Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγού
στες, καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών,
λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης,
καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμ
βολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας),
πιταχάγιες και τροπικοί καρποί

Γεωργία

5,5 %

A

A

0812 90 98 – – Άλλα

Γεωργία

8,8 %

A

A

0813 10 00 – Βερίκοκα

Γεωργία

5,6 %

A

A

0813 20 00 – Δαμάσκηνα

Γεωργία

9,6 %

A

A

0813 30 00 – Μήλα

Γεωργία

3,2 %

A

A

0813 40 10 – – Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα
nectarines

Γεωργία

5,6 %

A

A

0813 40 30 – – Αχλάδια

Γεωργία

6,4 %

A

A

0813 40 50 – – Καρποί παπαίας

Γεωργία

2%

A

A

0812 90

– Άλλα

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα
των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806· μείγματα αποξε
ραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος
του κεφαλαίου αυτού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0813 40

Παρατήρηση

EL

0813

Περιγραφή

L 250/220

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλοι καρποί και φρούτα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0813 40 65 – – Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρ
ποί του jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης,
καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμ
βολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας)
και πιταχάγιες

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0813 40 95 – – Άλλα

Γεωργία

2,4 %

A

A

0813 50

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή
καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού

– – – Χωρίς δαμάσκηνα
0813 50 12 – – – –

Από καρπούς παπαίας, καρπούς οξυφοί
νικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς
του jacquier, καρπούς της σαπότης, καρ
πούς της ροιάς (fruits de la passion), κα
ράμβολες (καρπούς της αβερροΐας της κα
ράμβολας) και πιταχάγιες

Γεωργία

4%

A

A

0813 50 15 – – – –

Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

Γεωργία

9,6 %

A

A

0813 50 31 – – – Από τροπικούς καρπούς

Γεωργία

4%

A

A

0813 50 39 – – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

Γεωργία

8%

A

A

0813 50 19 – – – Με δαμάσκηνα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων,
άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806

– – Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από
καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και
0802

0813 50 91 – – – Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα

L 250/221

– – Άλλα μείγματα

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0813 50 99 – – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

0814 00 00 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περι
λαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμέ
νες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο
έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για
να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και
αποξεραμένες

Γεωργία

1,6 %

A

A

0901 11 00 – – Με καφεΐνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0901 12 00 – – Χωρίς καφεΐνη

Γεωργία

8,3 %

A

A

0901 21 00 – – Με καφεΐνη

Γεωργία

7,5 %

A

A

0901 22 00 – – Χωρίς καφεΐνη

Γεωργία

9%

A

A

0901 90 10 – – Κελύφη και φλούδες καφέ

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0901 90 90 – – Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ

Γεωργία

11,5 %

A

A

09

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 — ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΪ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑ
ΡΙΚΑ

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη·
κελύφη και φλούδες καφέ· υποκατάστατα του καφέ
που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι
αναλογίες του μείγματος
– Καφές μη καβουρντισμένος

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/222

Τομέας

ΣΟ 2014

– Καφές καβουρντισμένος

0901 90

– Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0902 10 00 – Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε
άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερ
βαίνει τα 3 kg

Γεωργία

3,2 %

A

A

0902 20 00 – Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε
άλλη συσκευασία

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0902 30 00 – Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι
από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με πε
ριεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0902 40 00 – Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι
από μερική ζύμωση, σε άλλη συσκευασία

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0903 00 00 Ματέ

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0904 11 00 – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0904 12 00 – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

4%

A

A

0904 21 10 – – – Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)

Γεωργία

9,6 %

A

A

0904 21 90 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0902

Παρατήρηση

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

– Πιπέρι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πιπέρι (του γένους Piper)· πιπέρια του γένους Capsi
cum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμμα
τισμένα ή σε σκόνη

EL

0904

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pime
nta
0904 21

– – Αποξεραμένες, μη θρυμματισμένες ούτε σε
σκόνη
L 250/223

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

5%

A

A

0905 10 00 – Μη θρυμματισμένη ούτε σε σκόνη

Γεωργία

6%

A

A

0905 20 00 – Θρυμματισμένη ή σε σκόνη

Γεωργία

6%

A

A

0906 11 00 – – Κανέλα (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0906 19 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0906 20 00 – Θρυμματισμένη ή σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0907 10 00 – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

8%

A

A

0907 20 00 – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

8%

A

A

0908 11 00 – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0908 12 00 – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0904 22 00 – – Θρυμματισμένες ή σε σκόνη
0905

Βανίλια

Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου
– Μη θρυμματισμένη ούτε σε σκόνη

0907

0908

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0906

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/224

Τομέας

ΣΟ 2014

Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί
αμώμων και καρδαμώμων
– Μοσχοκάρυδα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0908 21 00 – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0908 22 00 – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0908 31 00 – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0908 32 00 – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0909 21 00 – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0909 22 00 – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0909 31 00 – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0909 32 00 – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Περιβλήματα μοσχοκάρυδων
EL

– Καρποί αμώμων και καρδαμώμων

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του
αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύ
μινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου)
– Σπέρματα κορίανδρου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0909

– Σπέρματα κύμινου

0909 61 00 – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

L 250/225

– Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του
αστεροειδή, αγριοκύμινου (κάρου) ή μάραθου κέ
δρου (αρκεύθου)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0910 11 00 – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0910 12 00 – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0910 20 10 – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0910 20 90 – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

8,5 %

A

A

0910 30 00 – Curcuma

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0909 62 00 – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη
0910

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/226

Τομέας

ΣΟ 2014

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα
δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά
– Ζιγγίβερι

– Κρόκος (ζαφορά)

– Άλλα μπαχαρικά
0910 91

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0910 20

– – Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1
στοιχείο β) του παρόντος κεφαλαίου

0910 91 05 – – – Curry
– – – Άλλα
Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0910 91 90 – – – –

Θρυμματισμένο ή σε σκόνη

Γεωργία

12,5 %

A

A

16.9.2016

0910 91 10 – – – –

0910 99

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

0910 99 10 – – – Σπόροι μοσχόσιτου
– – – Θυμάρι
––––

Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη
Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum L.)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0910 99 33 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

7%

A

A

Γεωργία

8,5 %

A

A

Γεωργία

7%

A

A

0910 99 39 – – – –

Θρυμματισμένο ή σε σκόνη

0910 99 50 – – – Φύλλα δάφνης
– – – Άλλα
0910 99 91 – – – –

Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

0910 99 99 – – – –

Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

12,5 %

A

A

1001 11 00 – – Για σπορά

Γεωργία

148 EUR/
1 000 kg

A

A

1001 19 00 – – Άλλα

Γεωργία

148 EUR/
1 000 kg

A

A

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 — ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

1001

Σιτάρι και σμιγάδι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0910 99 31 – – – – –

– Σιτάρι σκληρό

L 250/227

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1001 91 10 – – – Όλυρα

Γεωργία

12,8 %

A

A

1001 91 20 – – – Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι

Γεωργία

95 EUR/
1 000 kg

A

A

1001 91 90 – – – Άλλα

Γεωργία

95 EUR/
1 000 kg

A

A

1001 99 00 – – Άλλα

Γεωργία

95 EUR/
1 000 kg

A

A

1002 10 00 – Για σπορά

Γεωργία

93 EUR/
1 000 kg

A

A

1002 90 00 – Άλλη

Γεωργία

93 EUR/
1 000 kg

A

A

1003 10 00 – Για σπορά

Γεωργία

93 EUR/
1 000 kg

A

A

1003 90 00 – Άλλα

Γεωργία

93 EUR/
1 000 kg

A

A

Γεωργία

89 EUR/
1 000 kg

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/228

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

1003

1004

– – Για σπορά

Σίκαλη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1002

EL

1001 91

Κριθάρι

Βρώμη
16.9.2016

1004 10 00 – Για σπορά

Περιγραφή

1004 90 00 – Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

89 EUR/
1 000 kg

A

A

1005 10 13 – – – Υβρίδιο τριών σειρών

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1005 10 15 – – – Υβρίδιο απλό

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1005 10 18 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1005 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

94 EUR/
1 000 kg

X

A

1005 90 00 – Άλλα

Γεωργία

94 EUR/
1 000 kg

X

A

Γεωργία

7,7 %

X

A

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

1005

Καλαμπόκι

1005 10

– Για σπορά
– – Υβρίδιο

Ρύζι

1006 10

– Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy)

1006 10 10 – – Για σπορά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1006

– – Άλλο
– – – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)
Σε κόκκους στρογγυλούς

Γεωργία

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 23 – – – –

Σε κόκκους μεσαίους

Γεωργία

211 EUR/
1 000 kg

X

A

L 250/229

1006 10 21 – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Σε κόκκους μακρούς
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του
3

Γεωργία

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 27 – – – – –

Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος ή ίσος του 3

Γεωργία

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 92 – – – –

Σε κόκκους στρογγυλούς

Γεωργία

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 94 – – – –

Σε κόκκους μεσαίους

Γεωργία

211 EUR/
1 000 kg

X

A

––––

Σε κόκκους μακρούς

1006 10 96 – – – – –

Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του
3

Γεωργία

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 10 98 – – – – –

Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος ή ίσος του 3

Γεωργία

211 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 11 – – – Σε κόκκους στρογγυλούς

Γεωργία

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 13 – – – Σε κόκκους μεσαίους

Γεωργία

30 EUR/
1 000 kg

X

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

EL

1006 10 25 – – – – –

1006 20

Παρατήρηση

L 250/230

ΣΟ 2014

– Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun)
– – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Σε κόκκους μακρούς
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

Γεωργία

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 17 – – – –

Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος ή ίσος του 3

Γεωργία

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 92 – – – Σε κόκκους στρογγυλούς

Γεωργία

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 94 – – – Σε κόκκους μεσαίους

Γεωργία

30 EUR/
1 000 kg

X

A

EL

1006 20 15 – – – –

– – Άλλα

1006 20 96 – – – –

Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

Γεωργία

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 20 98 – – – –

Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος ή ίσος του 3

Γεωργία

30 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Σε κόκκους μακρούς

– Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυα
λισμένο ή στιλβωμένο
– – Ρύζι μισολευκασμένο
– – – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)
Σε κόκκους στρογγυλούς

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 23 – – – –

Σε κόκκους μεσαίους

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

L 250/231

1006 30 21 – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/232

ΣΟ 2014

Σε κόκκους μακρούς
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του
3

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 27 – – – – –

Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος ή ίσος του 3

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 42 – – – –

Σε κόκκους στρογγυλούς

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 44 – – – –

Σε κόκκους μεσαίους

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

––––

Σε κόκκους μακρούς

1006 30 46 – – – – –

Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του
3

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 48 – – – – –

Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος ή ίσος του 3

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

EL

1006 30 25 – – – – –

– – Ρύζι λευκασμένο
– – – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)
Σε κόκκους στρογγυλούς

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 63 – – – –

Σε κόκκους μεσαίους

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

16.9.2016

1006 30 61 – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Σε κόκκους μακρούς
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του
3

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 67 – – – – –

Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος ή ίσος του 3

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 92 – – – –

Σε κόκκους στρογγυλούς

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 94 – – – –

Σε κόκκους μεσαίους

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

––––

Σε κόκκους μακρούς
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του
3

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

1006 30 98 – – – – –

Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος ή ίσος του 3

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

X

A

Γεωργία

65 EUR/
1 000 kg

X

A

Γεωργία

6,4 %

X

A

1006 40 00 – Ρύζι σε θραύσματα

1007

Σόργο σε κόκκους

1007 10

– Για σπορά

1007 10 10 – – Υβρίδιο

L 250/233

1006 30 96 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

EL

1006 30 65 – – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

94 EUR/
1 000 kg

A

A

1007 90 00 – Άλλα

Γεωργία

94 EUR/
1 000 kg

A

A

Γεωργία

37 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 21 00 – – Για σπορά

Γεωργία

56 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 29 00 – – Άλλα

Γεωργία

56 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 30 00 – Κεχρί το μακρό

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1008 40 00 – Fonio (Digitaria spp.)

Γεωργία

37 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 50 00 – Κουινόα ή χηνοπόδιο (Chenopodium quinoa)

Γεωργία

37 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 60 00 – Τριτικάλ

Γεωργία

93 EUR/
1 000 kg

A

A

1008 90 00 – Άλλα δημητριακά

Γεωργία

37 EUR/
1 000 kg

A

A

EL

1007 10 90 – – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/234

ΣΟ 2014

1008

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί
το μακρό· άλλα δημητριακά

– Κεχρί

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1008 10 00 – Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι)

16.9.2016

Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ.
ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥ
ΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

1101 00

Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

EL

11

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Σιταριού
Γεωργία

172 EUR/
1 000 kg

A

A

1101 00 15 – – Σιταριού μαλακού και όλυρας

Γεωργία

172 EUR/
1 000 kg

A

A

1101 00 90 – Σμιγαδιού

Γεωργία

172 EUR/
1 000 kg

A

A

1102 20 10 – – Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή
ίσης του 1,5 % κατά βάρος

Γεωργία

173 EUR/
1 000 kg

X

A

1102 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

98 EUR/
1 000 kg

X

A

Γεωργία

171 EUR/
1 000 kg

A

A

1102

Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμι
γαδιού

1102 20

– Αλεύρι καλαμποκιού

1102 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1101 00 11 – – Σιταριού σκληρού

– Άλλα
L 250/235

1102 90 10 – – Κριθαριού

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

164 EUR/
1 000 kg

A

A

1102 90 50 – – Αλεύρι ρυζιού

Γεωργία

138 EUR/
1 000 kg

X

A

1102 90 70 – – Αλεύρι σίκαλης

Γεωργία

168 EUR/
1 000 kg

A

A

1102 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

98 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 11 10 – – – Σκληρού σιταριού

Γεωργία

267 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 11 90 – – – Σιταριού μαλακού και όλυρας

Γεωργία

186 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 13 10 – – – Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή
ίσης του 1,5 % κατά βάρος

Γεωργία

173 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 13 90 – – – Άλλα

Γεωργία

98 EUR/
1 000 kg

X

A

EL

1102 90 30 – – Βρώμης

Παρατήρηση

L 250/236

ΣΟ 2014

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή
σβόλων από δημητριακά
– Πλιγούρια και σιμιγδάλια

1103 11

1103 13

– – Σιταριού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1103

– – Καλαμποκιού

16.9.2016

1103 19

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– – Άλλων δημητριακών
A

A

1103 19 40 – – – Βρώμης

Γεωργία

164 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 19 50 – – – Ρυζιού

Γεωργία

138 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 19 90 – – – Άλλα

Γεωργία

98 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 20 25 – – Σίκαλης ή κριθαριού

Γεωργία

171 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 20 30 – – Βρώμης

Γεωργία

164 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 20 40 – – Καλαμποκιού

Γεωργία

173 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 20 50 – – Ρυζιού

Γεωργία

138 EUR/
1 000 kg

X

A

1103 20 60 – – Σιταριού

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

A

A

1103 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

98 EUR/
1 000 kg

A

A

– Συσσωματώματα με μορφή σβόλων

L 250/237

171 EUR/
1 000 kg

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργία

EL

1103 19 20 – – – Σίκαλης ή κριθαριού

1103 20

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

1104

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

EL

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με
μερική απόξεση του περικαρπίου, πλατυσμένοι, σε νι
φάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικαρπίου και
στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή
σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006·
φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφά
δες ή αλεσμένα

Παρατήρηση

L 250/238

ΣΟ 2014

– Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες
– – Βρώμης

1104 12 10 – – – Σπόροι πλατυσμένοι

Γεωργία

93 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 12 90 – – – Νιφάδες

Γεωργία

182 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 19 10 – – – Σιταριού

Γεωργία

175 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 19 30 – – – Σίκαλης

Γεωργία

171 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 19 50 – – – Καλαμποκιού

Γεωργία

173 EUR/
1 000 kg

X

A

1104 19

– – Άλλων δημητριακών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1104 12

– – – Κριθαριού
Σπόροι πλατυσμένοι

Γεωργία

97 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 19 69 – – – –

Νιφάδες

Γεωργία

189 EUR/
1 000 kg

A

A

16.9.2016

1104 19 61 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλοι
Γεωργία

234 EUR/
1 000 kg

X

A

1104 19 99 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

173 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 22 40 – – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου (απο
φλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμα
χισμένοι ή σπασμένοι

Γεωργία

162 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 22 50 – – – Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου
και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους

Γεωργία

145 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 22 95 – – – Άλλοι

Γεωργία

93 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 23 40 – – – Με μερική απόξεση του περικαρπίου (απο
φλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμα
χισμένοι ή σπασμένοι. Με ολική σχεδόν από
ξεση του περικαρπίου και στρογγυλεμένα τα
δύο άκρα τους

Γεωργία

152 EUR/
1 000 kg

X

A

1104 23 98 – – – Άλλοι

Γεωργία

98 EUR/
1 000 kg

X

A

– Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική από
ξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση
του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι)
1104 22

1104 23

– – Βρώμης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νιφάδες ρυζιού

EL

1104 19 91 – – – –

– – Καλαμποκιού

L 250/239

1104 29

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/240

ΣΟ 2014

– – Άλλων δημητριακών
EL

– – – Κριθαριού
Με μερική απόξεση του περικάρπιου (απο
φλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τε
μαχισμένοι ή σπασμένοι

Γεωργία

150 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 05 – – – –

Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου
και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους

Γεωργία

236 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 08 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

97 EUR/
1 000 kg

A

A

– – – Άλλοι
1104 29 17 – – – –

Με μερική απόξεση του περικάρπιου (απο
φλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τε
μαχισμένοι ή σπασμένοι

Γεωργία

129 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 30 – – – –

Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου
και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους

Γεωργία

154 EUR/
1 000 kg

A

A

––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1104 29 04 – – – –

Μόνο σπασμένοι
Σιταριού

Γεωργία

99 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 55 – – – – –

Σίκαλης

Γεωργία

97 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 59 – – – – –

Άλλοι

Γεωργία

98 EUR/
1 000 kg

A

A

16.9.2016

1104 29 51 – – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Άλλοι
99 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 85 – – – – –

Σίκαλης

Γεωργία

97 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 29 89 – – – – –

Άλλοι

Γεωργία

98 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 30 10 – – Σιταριού

Γεωργία

76 EUR/
1 000 kg

A

A

1104 30 90 – – Άλλων δημητριακών

Γεωργία

75 EUR/
1 000 kg

X

A

1105 10 00 – Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη

Γεωργία

12,2 %

A

A

1105 20 00 – Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με
μορφή σβόλων (πελέτες)

Γεωργία

12,2 %

A

A

Γεωργία

7,7 %

A

A

1105

1106

– Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νι
φάδες ή αλεσμένα

Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσω
ματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από
πατάτες

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της
κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της
κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8

1106 10 00 – Από ξερά όσπρια της κλάσης 0713

L 250/241

Γεωργία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σιταριού

EL

1104 29 81 – – – – –

1104 30

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

1106 20

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– Από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714
Γεωργία

95 EUR/
1 000 kg

A

A

1106 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

166 EUR/
1 000 kg

A

A

1106 30 10 – – Μπανάνας

Γεωργία

10,9 %

A

A

1106 30 90 – – Άλλα

Γεωργία

8,3 %

A

A

1107 10 11 – – – Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού

Γεωργία

177 EUR/
1 000 kg

A

A

1107 10 19 – – – Άλλη

Γεωργία

134 EUR/
1 000 kg

A

A

1107 10 91 – – – Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού

Γεωργία

173 EUR/
1 000 kg

A

A

1107 10 99 – – – Άλλη

Γεωργία

131 EUR/
1 000 kg

A

A

EL

1106 20 10 – – Μετουσιωμένα

1106 30

Παρατήρηση

L 250/242

ΣΟ 2014

– Από προϊόντα του κεφαλαίου 8

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη

1107 10

– Ακαβούρντιστη
– – Σιταριού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1107

– – Άλλη

16.9.2016

Περιγραφή

1107 20 00 – Φρυγμένη

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

152 EUR/
1 000 kg

A

A

1108 11 00 – – Σιταριού

Γεωργία

224 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 12 00 – – Καλαμποκιού

Γεωργία

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 13 00 – – Πατάτας

Γεωργία

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 14 00 – – Μανιόκας (cassave)

Γεωργία

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 19 10 – – – Ρυζιού

Γεωργία

216 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 19 90 – – – Άλλα

Γεωργία

166 EUR/
1 000 kg

X

A

1108 20 00 – Ινουλίνη

Γεωργία

19,2 %

15,7 %

A

1109 00 00 Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση

Γεωργία

512 EUR/
1 000 kg

X

A

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

1108

Άμυλα κάθε είδους· ινουλίνη
– Άμυλα κάθε είδους

– – Άλλα άμυλα κάθε είδους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1108 19

L 250/243

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1201 10 00 – Για σπορά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1201 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1202 41 00 – – Με κέλυφος

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1202 42 00 – – Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1203 00 00 Κοπρά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1204 00 10 – Για σπορά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1204 00 90 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 — ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩ
ΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ
ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

1201

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα

Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρα
σκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα

1202 30 00 – Για σπορά
– Άλλα

1204 00

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1202

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/244

Τομέας

ΣΟ 2014

Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1205 10 10 – – Για σπορά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1205 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1205 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1206 00 91 – – Χωρίς κέλυφος· με γκρίζο και λευκό ραβδωτό
κέλυφος

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1206 00 99 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 21 00 – – Για σπορά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 29 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 30 00 – Σπόροι ρετσινόλαδου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και
σπασμένα

1205 10

– Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης χαμηλής
περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ

EL

1205

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα

1206 00 10 – Για σπορά
– Άλλα

1207

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1206 00

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπα
σμένα

1207 10 00 – Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων
– Σπέρματα βαμβακιού

L 250/245

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1207 40 10 – – Για σπορά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 40 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 50 10 – – Για σπορά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 50 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 60 00 – Σπέρματα κνήκου (Carthamus tinctorius)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 70 00 – Σπόροι πεπονιού

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 91 10 – – – Για σπορά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 91 90 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 40

– Σπέρματα σουσαμιού

– Σπέρματα σιναπιού

1207 99

– – Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα
1207 91

Παρατήρηση

EL

1207 50

Περιγραφή

L 250/246

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

1207 99 20 – – – Για σπορά
– – – Άλλα
Σπέρματα κάνναβης

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1207 99 96 – – – –

Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

16.9.2016

1207 99 91 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1208 10 00 – Από κουκιά σόγιας

Γεωργία

4,5 %

A

A

1208 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

8,3 %

A

A

Γεωργία

2,5 %

A

A

1209 22 10 – – – Σπέρματα τριφυλλιού ιώδους (Trifolium pra
tense L.)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1209 22 80 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1209 23 11 – – – Σπέρματα φεστούκας της λειμώνιας (Festuca
pratensis Huds.)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1209 23 15 – – – Σπέρματα φεστούκας ερυθρωπής (Festuca ru
bra L.)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1209 23 80 – – – Άλλα

Γεωργία

2,5 %

A

A

1209 24 00 – – Σπέρματα πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1208

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα
από το αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα)
EL

1209

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά

– Σπέρματα χορτονομών
1209 21 00 – – Σπέρματα μηδικής (alfalfa)
1209 22

1209 23

– – Σπέρματα τριφυλλιού (Trifolium spp.)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1209 10 00 – Σπέρματα ζαχαρότευτλων

– – Σπέρματα φεστούκας (fétuque)

L 250/247

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1209 25 10 – – – Αίρας της ιταλικής (Lolium multiflorum Lam.)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1209 25 90 – – – Αίρας της πολυετούς (Lolium perenne L.)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1209 29 45 – – – Σπέρματα φλέου του λειμώνιου. Βίκων. Των
ειδών πόας της τελματώδους (Poa palustris L.)
και πόας της κοινής (Poa trivialis L.). Δακτυλί
δος της στρογγυλόμορφης (Dactylis glomerata
L.). Αγριάδας (Agrostides)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1209 29 50 – – – Σπέρματα λούπινου

Γεωργία

2,5 %

A

A

1209 29 60 – – – Σπέρματα από κτηνοτροφικά τεύτλα (Beta
vulgaris var. alba)

Γεωργία

8,3 %

A

A

1209 29 80 – – – Άλλα

Γεωργία

2,5 %

A

A

1209 30 00 – Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται
κυρίως για τα άνθη τους

Γεωργία

3%

A

A

1209 91 30 – – – Σπέρματα από κοκκινογούλια (Beta vulgaris
var. conditiva)

Γεωργία

8,3 %

A

A

1209 91 80 – – – Άλλα

Γεωργία

3%

A

A

1209 25

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/248

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Σπέρματα αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lo
lium perenne L.)
EL

1209 29

– – Άλλα
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα
1209 91

– – Σπέρματα λαχανικών

16.9.2016

1209 99

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

1209 99 10 – – – Σπέρματα δασικών φυτών
– – – Άλλα
Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυ
ρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από
εκείνα που αναφέρονται στη διά
κριση 1209 30

Γεωργία

3%

A

A

1209 99 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

4%

A

A

Γεωργία

5,8 %

A

A

1210 20 10 – – Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με
μορφή σβόλων, εμπλουτισμένοι με λουπουλίνη.
Λουπουλίνη

Γεωργία

5,8 %

A

A

1210 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

5,8 %

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1210

Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπα
σμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη

1210 10 00 – Κώνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή
με μορφή σβόλων
1210 20

1211

– Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή
σβόλων. Λουπουλίνη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1209 99 91 – – – –

Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που
χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ια
τρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή
παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα
ή σε σκόνη
L 250/249

1211 20 00 – Ρίζες πάνακος γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάν
ναβη)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1211 30 00 – Κόκα (φύλλα)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1211 40 00 – Άχυρο παπαρούνας

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1211 90 20 – – Του γένους Ephedra

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1211 90 30 – – Κουκιά tonka

Γεωργία

3%

A

A

1211 90 86 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1212 21 00 – – Κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1212 29 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1212 91 20 – – – Αποξεραμένα έστω και σε σκόνη

Γεωργία

23 EUR/100 kg

A

A

1212 91 80 – – – Άλλα

Γεωργία

6,7 EUR/
100 kg

A

A

1211 90

– Άλλα

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή
αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και
αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα
οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη
φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus sati
vum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του αν
θρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού
– Φύκια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1212

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/250

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
1212 91

– – Ζαχαρότευτλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1212 92 00 – – Χαρούπια (carob)

Γεωργία

5,1 %

A

A

1212 93 00 – – Ζαχαροκάλαμο

Γεωργία

4,6 EUR/
100 kg

A

A

1212 94 00 – – Ρίζες κιχωρίου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1212 99

– – Άλλα

1212 99 41 – – – –

Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε
αλεσμένα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1212 99 49 – – – –

Άλλα

Γεωργία

5,8 %

A

A

1212 99 95 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1213 00 00 Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω
και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωμα
τωμένα με μορφή σβόλων

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

5,8 %

A

A

Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνο
τροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, lu
zerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές
λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊό
ντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων

1214 10 00 – Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από
μηδική (luzerne)
1214 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Σπέρματα χαρουπιών

1214

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
L 250/251

1214 90 10 – – Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογ
γυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1301 20 00 – Γόμα αραβική

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1301 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1302 11 00 – – Όπιου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1302 12 00 – – Γλυκόριζας

Γεωργία

3,2 %

A

A

1302 13 00 – – Λυκίσκου

Γεωργία

3,2 %

A

A

1302 19 05 – – – Ελαιορητίνη βανίλιας

Γεωργία

3%

A

A

1302 19 20 – – – Φυτών του γένους Ephedra

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1302 19 70 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1214 90 90 – – Άλλα
13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 — ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

1301

Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορη
τίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πηκτικές ύλες, πηκτι
νικές και πηκτικές ενώσεις· αγάρ-αγάρ και άλλα βλεν
νώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροπο
ποιημένα
– Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά

1302 19

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1302

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/252

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1302 20 10 – – Σε ξερή κατάσταση

Γεωργία

19,2 %

12,8 %

A

1302 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

11,2 %

7,4 %

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1302 32 10 – – – Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1302 32 90 – – – Από σπέρματα guarée

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1302 39 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1401 10 00 – Μπαμπού

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1401 20 00 – Καλάμια του είδους rotin

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1302 20

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις
EL

– Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και
τροποποιημένα

1302 32

– – Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρου
πόσπορο ή από σπέρματα guarée, έστω και τρο
ποποιημένα

14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 — ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑ
ΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛ
ΛΟΥ

1401

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως
στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπα
μπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια,
βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθα
ρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1302 31 00 – – Αγάρ-αγάρ

L 250/253

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1404 20 00 – Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1404 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1501 10 10 – – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλ
λες από την παρασκευή προϊόντων για τη δια
τροφή του ανθρώπου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1501 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

17,2 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1401 90 00 – Άλλα
1404

Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού

ΤΜΗΜΑ III — ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩ
ΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙ
ΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 — ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥ
ΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ
ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥ
ΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1501

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του sain
doux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλά
σεων 0209 ή 1503

1501 10

– Λαρδί

1501 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

III

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/254

Τομέας

ΣΟ 2014

– Λοιπά χοιρινά λίπη
16.9.2016

1501 20 10 – – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλ
λες από την παρασκευή προϊόντων για τη δια
τροφή του ανθρώπου

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

17,2 EUR/
100 kg

A

A

1501 90 00 – Άλλα

Γεωργία

11,5 %

A

A

1502 10 10 – – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλ
λες από την παρασκευή προϊόντων για τη δια
τροφή του ανθρώπου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1502 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

3,2 %

A

A

1502 90 10 – – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλ
λες από την παρασκευή προϊόντων για τη δια
τροφή του ανθρώπου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1502 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

3,2 %

A

A

1503 00 11 – – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1503 00 19 – – Άλλα

Γεωργία

5,1 %

A

A

EL

1501 20 90 – – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

1502

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από
εκείνα της κλάσης 1503

1502 10

– Ζωικό λίπος (στέαρ)

1503 00

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1502 90

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιο
στεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν
έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε αλ
λιώς παρασκευασθεί
– Στεατίνη και ελαιοστεατίνη

L 250/255

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1503 00 30 – Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρή
σεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη
διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1503 00 90 – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

Γεωργία

3,8 %

A

A

1504 10 91 – – – Γλωσσοειδών

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1504 10 99 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1504 20 10 – – Κλάσματα στερεά

Γεωργία

10,9 %

A

A

1504 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

10,9 %

A

A

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θα
λάσσιων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά
όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1504 10

– Λάδια από συκώτια ψαριών και τα κλάσματά τους

1504 10 10 – – Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης
των 2 500 διεθνών μονάδων ανά g
– – Άλλα

1504 20

1504 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1504

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/256

Τομέας

ΣΟ 2014

– Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους,
άλλα από τα λάδια από συκώτια

– Λίπη και λάδια θαλάσσιων θηλαστικών και τα κλά
σματά τους
16.9.2016

1504 30 10 – – Κλάσματα στερεά

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1505 00 10 – Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη)

Γεωργία

3,2 %

A

A

1505 00 90 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1506 00 00 Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους,
έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχημα
τισμένα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1507 10 10 – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

3,2 %

A

A

1507 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

1507 90 10 – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

5,1 %

A

A

1507 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

1504 30 90 – – Άλλα
1505 00

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από
αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης

Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενι
σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1507 10

– Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο

1507 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1507

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

L 250/257

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1508 10 10 – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1508 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

1508 90 10 – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

5,1 %

A

A

1508 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

1509 10 10 – – Ελαιόλαδο μειονεκτικό

Γεωργία

122,6 EUR/
100 kg

A

A

1509 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

124,5 EUR/
100 kg

A

A

1509 90 00 – Άλλα

Γεωργία

134,6 EUR/
100 kg

A

A

Περιγραφή

Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενι
σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1508 10

– Λάδι ακατέργαστο

EL

1508

Παρατήρηση

L 250/258

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

1509

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενι
σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1509 10

– Παρθένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1508 90

16.9.2016

1510 00

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

EL

Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται
αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά
όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από
αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα
της κλάσης 1509
Γεωργία

110,2 EUR/
100 kg

A

A

1510 00 90 – Άλλα

Γεωργία

160,3 EUR/
100 kg

A

A

1511 10 10 – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1511 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

3,8 %

A

A

1511 90 11 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

12,8 %

A

A

1511 90 19 – – – Άλλα

Γεωργία

10,9 %

A

A

Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενι
σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1511 10

– Λάδι ακατέργαστο

1511 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1510 00 10 – Λάδια ακατέργαστα

1511

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Κλάσματα στερεά

L 250/259

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1511 90 91 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

5,1 %

A

A

1511 90 99 – – – Άλλα

Γεωργία

9%

A

A

Γεωργία

3,2 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/260

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

– Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους
1512 11

– – Λάδι ακατέργαστο

1512 11 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλά
σματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημι
κώς μετασχηματισμένα

EL

1512

– – – Άλλα
1512 11 91 – – – –

Ηλιοτρόπιου

Γεωργία

6,4 %

A

A

1512 11 99 – – – –

Κνήκου

Γεωργία

6,4 %

A

A

Γεωργία

5,1 %

A

A

1512 19

– – Άλλα

16.9.2016

1512 19 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

9,6 %

A

A

1512 21 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

3,2 %

A

A

1512 21 90 – – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

1512 29 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

5,1 %

A

A

1512 29 90 – – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

Γεωργία

2,5 %

A

A

1512 19 90 – – – Άλλα
– Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά
του
1512 21

1513

– – Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρε
θεί το κατακάθι (gossipol)

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1512 29

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοι
νικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους,
έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχημα
τισμένα
– Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά
του

1513 11

– – Λάδι ακατέργαστο
L 250/261

1513 11 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/262

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
EL

1513 11 91 – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

12,8 %

A

A

1513 11 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

– – Άλλα

– – – Κλάσματα στερεά

1513 19 11 – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

12,8 %

A

A

1513 19 19 – – – –

Άλλα

Γεωργία

10,9 %

A

A

Γεωργία

5,1 %

A

A

– – – Άλλα

1513 19 30 – – – –

––––

Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανι
κές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1513 19

Άλλα

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχο
μένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

12,8 %

A

A

1513 19 99 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

16.9.2016

1513 19 91 – – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

3,2 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Λάδια λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή ba
bassu και τα κλάσματά τους
EL

1513 21

– – Λάδι ακατέργαστο

1513 21 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

1513 21 30 – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

12,8 %

A

A

1513 21 90 – – – –

Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

1513 29

– – Άλλα
– – – Κλάσματα στερεά

1513 29 11 – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

12,8 %

A

A

1513 29 19 – – – –

Άλλα

Γεωργία

10,9 %

A

A

Γεωργία

5,1 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

– – – Άλλα
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανι
κές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου

L 250/263

1513 29 30 – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/264

ΣΟ 2014

Άλλα
EL

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχο
μένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

12,8 %

A

A

1513 29 90 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

1514 11 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

3,2 %

A

A

1514 11 90 – – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

1514 19 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

5,1 %

A

A

1514 19 90 – – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

1514

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και
τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι
χημικώς μετασχηματισμένα

– Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής πε
ριεκτικότητας σε ερουκικό οξύ και τα κλάσματά
του

1514 11

1514 19

– – Λάδι ακατέργαστο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1513 29 50 – – – – –

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1514 91 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

3,2 %

A

A

1514 91 90 – – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

1514 99 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

5,1 %

A

A

1514 99 90 – – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

Γεωργία

3,2 %

A

A

Γεωργία

5,1 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

1515

– – Λάδι ακατέργαστο

– – Άλλα

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνε
ται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, στα
θερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετα
σχηματισμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1514 99

EL

1514 91

– Λινέλαιο και τα κλάσματά του
1515 11 00 – – Λάδι ακατέργαστο
1515 19

– – Άλλα
L 250/265

1515 19 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

9,6 %

A

A

1515 21 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

3,2 %

A

A

1515 21 90 – – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

1515 29 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

5,1 %

A

A

1515 29 90 – – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

1515 30 10 – – Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδε
κανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε συνθετι
κών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1515 30 90 – – Άλλα

Γεωργία

5,1 %

A

A

Περιγραφή

1515 19 90 – – – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/266

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του

1515 21

1515 30

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1515 29

– – Λάδι ακατέργαστο

– Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1515 50 11 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

3,2 %

A

A

1515 50 19 – – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %

A

A

1515 50 91 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

5,1 %

A

A

1515 50 99 – – – Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1515 50

Περιγραφή

– Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του
EL

– – Λάδι ακατέργαστο

– Άλλα

1515 90 11 – – Λάδι τουνγκ (abrasin). Λάδια από jojoba, oiti
cica. Κερί μυρίκης, κερί Ιαπωνίας. Τα κλάσματά
τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

1515 90

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του
– – – Λάδι ακατέργαστο
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανι
κές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου

L 250/267

1515 90 21 – – – –

Περιγραφή

1515 90 29 – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

6,4 %

A

A
EL

– – – Άλλα
Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανι
κές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1515 90 39 – – – –

Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

Γεωργία

3,2 %

A

A

– – Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους
– – – Λάδια ακατέργαστα

––––

Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανι
κές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου
Άλλα

1515 90 51 – – – – –

Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου 1 kg ή λιγότερο

Γεωργία

12,8 %

A

A

1515 90 59 – – – – –

Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλ
λιώς. Ρευστά

Γεωργία

6,4 %

A

A

Γεωργία

5,1 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1515 90 31 – – – –

1515 90 40 – – – –

Παρατήρηση

L 250/268

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανι
κές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου

16.9.2016

1515 90 60 – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Άλλα
EL

Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου 1 kg ή λιγότερο

Γεωργία

12,8 %

A

A

1515 90 99 – – – – –

Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλ
λιώς. Ρευστά

Γεωργία

9,6 %

A

A

1516 10 10 – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

12,8 %

A

A

1516 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

10,9 %

A

A

Γεωργία

3,4 %

A

A

Γεωργία

12,8 %

A

A

1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους,
μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα,
επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λι
παρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλ
λιώς παρασκευασμένα

1516 10

– Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους

1516 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1515 90 91 – – – – –

– Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους

1516 20 10 – – Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία
«opalwax»
– – Άλλα

L 250/269

1516 20 91 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

5,1 %

A

A

Παρατήρηση

L 250/270

ΣΟ 2014

– – – Άλλα

––––

Λάδια από αγριοκράμβη, λινάρι, αγριογογ
γύλη, ηλιοτρόπιο, illipé, karité, makoré,
touloucouna ή babassu που προορίζονται
για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες
από την παρασκευή προϊόντων για τη δια
τροφή του ανθρώπου

EL

1516 20 95 – – – –

Άλλα
Γεωργία

9,6 %

A

A

1516 20 98 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

10,9 %

A

A

1517 10 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες
που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει
το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

Γεωργία

8,3 %
+ 28,4 EUR/
100 kg

0%
+ 28,4 EUR/
100 kg

A

1517 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

16 %

A

A

1517

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα
από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα
διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού,
άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλά
σματά τους της κλάσης 1516

1517 10

– Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής
μαργαρίνης

16.9.2016

Λάδια από αράπικο φυστίκι, βαμβάκι,
σόγια ή ηλιοτρόπιο. Άλλα λάδια, περιε
κτικότητας σε ελεύθερα λιπαρά οξέα κα
τώτερης του 50 % κατά βάρος και με
εξαίρεση τα λάδια από λαχανοφοίνικα
(φοινικοπυρηνέλαιο), illipé, κοκοφοίνικα,
αγριοκράμβης, αγριογογγύλης ή co
païba

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1516 20 96 – – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

8,3 %
+ 28,4 EUR/
100 kg

0%
+ 28,4 EUR/
100 kg

A

1517 90 91 – – – Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, αναμειγμένα

Γεωργία

9,6 %

A

A

1517 90 93 – – – Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που
χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων
(φορμών)

Γεωργία

2,9 %

A

A

1517 90 99 – – – Άλλα

Γεωργία

16 %

A

A

Γεωργία

7,7 %

A

A

Γεωργία

3,2 %

A

A

1517 90

Περιγραφή

Τομέας

Παρατήρηση

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

1517 90 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες
που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει
το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %
– – Άλλα

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους,
θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδω
μένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερι
σμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροπο
ποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγ
ματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λά
δια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λι
πών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

1518 00 10 – Λινοξύνη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1518 00

– Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, αναμειγμένα, που
προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις,
άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη δια
τροφή του ανθρώπου
L 250/271

1518 00 31 – – Ακατέργαστα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

5,1 %

A

A

Γεωργία

7,7 %

A

A

1518 00 95 – – – Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα
από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και φυ
τικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους

Γεωργία

2%

A

A

1518 00 99 – – – Άλλα

Γεωργία

7,7 %

A

A

1520 00 00 Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισί
βες

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1518 00 39 – – Άλλα
– Άλλα

– – Άλλα

1521

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από
μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους,
έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα

1521 10 00 – Κεριά φυτικά
1521 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1518 00 91 – – Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά
τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψη
μένα) οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμ
φυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή
αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση
εκείνα της κλάσης 1516

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/272

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
16.9.2016

1521 90 10 – – Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα
ή χρωματισμένα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1521 90 91 – – – Ακατέργαστα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1521 90 99 – – – Άλλα

Γεωργία

2,5 %

A

A

Γεωργία

3,8 %

A

A

1522 00 31 – – – Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)

Γεωργία

29,9 EUR/
100 kg

A

A

1522 00 39 – – – Άλλα

Γεωργία

47,8 EUR/
100 kg

A

A

1522 00 91 – – – Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης
(soapstocks)

Γεωργία

3,2 %

A

A

1522 00 99 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και
εξευγενισμένα ή χρωματισμένα
EL

1522 00

1522 00 10 – Λάδι δερμάτων
– Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία
των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών
κεριών
– – Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του
ελαιόλαδου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από
την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών
κεριών

– – Άλλα

L 250/273

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

15,4 %

A

A

1601 00 91 – – Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη,
άψητα

Γεωργία

149,4 EUR/
100 kg

A

A

1601 00 99 – – Άλλα

Γεωργία

100,5 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

16,6 %

A

A

1602 20 10 – – Χήνας ή πάπιας

Γεωργία

10,2 %

A

A

1602 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

16 %

A

A

ΤΜΗΜΑ IV — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙ
ΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ
ΚΑΙ ΞΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 — ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ,
ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛ
ΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

1601 00

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευά
σματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά

1601 00 10 – Από συκώτι
– Άλλα

1602

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παρα
προϊόντων σφαγίων ή αίματος

1602 10 00 – Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα
1602 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

IV

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/274

Τομέας

ΣΟ 2014

– Συκωτιών όλων των ζώων

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Πουλερικών της κλάσης 0105
EL

1602 31

– – Γάλου
– – – Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσό
τερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφα
γίων πουλερικών
Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου
άψητο

Γεωργία

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 31 19 – – – –

Άλλα

Γεωργία

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

Γεωργία

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 31 80 – – – Άλλα

1602 32

– – Από όρνιθες του είδους Gallus domesticus
– – – Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσό
τερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφα
γίων πουλερικών
Άψητα

Γεωργία

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 32 19 – – – –

Άλλα

Γεωργία

1 024 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 32 30 – – – Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λι
γότερο από 57 % κατά βάρος κρέας πουλερι
κών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών

Γεωργία

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 32 90 – – – Άλλα

Γεωργία

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

L 250/275

1602 32 11 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1602 31 11 – – – –

1602 39

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– – Άλλα
EL

– – – Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσό
τερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφα
γίων πουλερικών
Άψητα

Γεωργία

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 39 29 – – – –

Άλλα

Γεωργία

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

Γεωργία

2 765 EUR/
1 000 kg

A

A

1602 41 10 – – – Χοιροειδών κατοικιδίων

Γεωργία

156,8 EUR/
100 kg

A

A

1602 41 90 – – – Άλλα

Γεωργία

10,9 %

A

A

1602 42 10 – – – Χοιροειδών κατοικιδίων

Γεωργία

129,3 EUR/
100 kg

A

A

1602 42 90 – – – Άλλα

Γεωργία

10,9 %

A

A

1602 39 85 – – – Άλλα

– Χοιροειδών

1602 42

– – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1602 39 21 – – – –

1602 41

Παρατήρηση

L 250/276

ΣΟ 2014

– – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

16.9.2016

1602 49

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγ
ματα
EL

– – – Χοιροειδών κατοικιδίων
––––

Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισ
σότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων,
κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται
και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή
προέλευσης
Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση
τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής
στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγ
ματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοι
ρομέρι (ζαμπόν)

Γεωργία

156,8 EUR/
100 kg

A

A

1602 49 13 – – – – –

Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα μείγματα από
σβέρκους και ωμοπλάτες

Γεωργία

129,3 EUR/
100 kg

A

A

1602 49 15 – – – – –

Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέ
ρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακοοσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια
αυτών

Γεωργία

129,3 EUR/
100 kg

A

A

1602 49 19 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

85,7 EUR/
100 kg

A

A

Που περιέχουν κατά βάρος 40 % ή περισ
σότερο αλλά λιγότερο από 80 % κρέας ή
παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα
οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα
λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης

Γεωργία

75 EUR/100 kg

A

A

1602 49 50 – – – –

Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο
από 40 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων,
κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται
και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή
προέλευσης

Γεωργία

54,3 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

10,9 %

A

A

1602 49 90 – – – Άλλα

L 250/277

1602 49 30 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1602 49 11 – – – – –

1602 50

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/278

ΣΟ 2014

– Βοοειδών
303,4 EUR/
100 kg

X

A

1602 50 31 – – – Παστό βοδινό (corned beef), σε αεροστεγείς
συσκευασίες

Γεωργία

16,6 %

A

A

1602 50 95 – – – Άλλα

Γεωργία

16,6 %

A

A

Γεωργία

16,6 %

A

A

Γεωργία

10,9 %

A

A

Γεωργία

85,7 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

303,4 EUR/
100 kg

X

A

EL

Γεωργία

1602 50 10 – – Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων
σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων
σφαγίων, άψητων
– – Άλλα

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρα
σκευάσματα από αίμα όλων των ζώων

1602 90 10 – – Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων
– – Άλλα
1602 90 31 – – – Κυνηγιού ή κουνελιού
– – – Άλλα
1602 90 51 – – – –

––––

Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφα
γίων κατοικίδιων χοιροειδών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1602 90

Άλλα

–––––

1602 90 61 – – – – – –

Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα
σφαγίων βοοειδών

16.9.2016

Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παρα
προϊόντων σφαγίων, ψημένων και
κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων,
άψητων

Περιγραφή

1602 90 69 – – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

16,6 %

A

A

Άλλα
Προβατοειδών

Γεωργία

12,8 %

A

A

1602 90 95 – – – – – –

Αιγοειδών

Γεωργία

16,6 %

A

A

1602 90 99 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

16,6 %

A

A

1603 00 10 – Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο
1 kg ή λιγότερο

Γεωργία

12,8 %

A

A

1603 00 80 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Αλιεία

5,5 %

A*

A

Αλιεία

15 %

A*

A

1604

Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακο
στράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και
τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από
αυγά ψαριού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1602 90 91 – – – – – –

1603 00

Παρατήρηση

EL

–––––

Άλλα

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψά
ρια σε κιμά
1604 11 00 – – Σολομοί
1604 12

– – Ρέγγες
L 250/279

1604 12 10 – – – Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με
τριμμένη κόρα ψωμιού (panés), έστω και προ
ψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/280

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Σε αεροστεγείς συσκευασίες

Αλιεία

20 %

A*

A

1604 12 99 – – – –

Άλλα

Αλιεία

20 %

A*

A

1604 13

– – Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδελόρεγ
γες

1604 13 11 – – – –

Σε ελαιόλαδο

Αλιεία

12,5 %

A*

A

1604 13 19 – – – –

Άλλα

Αλιεία

12,5 %

C*

A

Αλιεία

12,5 %

A*

A

Αλιεία

24 %

C*

A

1604 13 90 – – – Άλλα
– – Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda
spp.)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Σαρδέλες

1604 14

EL

1604 12 91 – – – –

– – – Τόνοι και παλαμίδες
1604 14 11 – – – –
––––

Σε φυτικά λάδια
Άλλα
Φιλέτα που ονομάζονται «loins»

Αλιεία

24 %

C*

A

1604 14 18 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

24 %

C*

A

Αλιεία

25 %

A*

A

1604 14 90 – – – Παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.)

16.9.2016

1604 14 16 – – – – –

1604 15

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– – Σκουμπριά
EL

– – – Των ειδών Scomber scombrus και Scomber ja
ponicus
Φιλέτα

Αλιεία

25 %

A*

A

1604 15 19 – – – –

Άλλα

Αλιεία

25 %

A*

A

1604 15 90 – – – Του είδους Scomber australasicus

Αλιεία

20 %

A*

A

1604 16 00 – – Αντσούγιες

Αλιεία

25 %

C*

A

1604 17 00 – – Χέλια

Αλιεία

20 %

A*

A

Αλιεία

7%

A*

A

– – Άλλα

1604 19 10 – – – Σολομοειδή, άλλα από σολομούς
– – – Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλα
μίδες [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]
1604 19 31 – – – –

Φιλέτα που ονομάζονται «loins»

Αλιεία

24 %

A*

A

1604 19 39 – – – –

Άλλα

Αλιεία

24 %

A*

A

Αλιεία

12,5 %

A*

A

Αλιεία

7,5 %

A*

A

1604 19 50 – – – Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1604 15 11 – – – –

1604 19

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή
με τριμμένη κόρα ψωμιού (panés), έστω και
προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα

L 250/281

1604 19 91 – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Άλλα
20 %

A*

A

1604 19 93 – – – – –

Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

Αλιεία

20 %

A*

A

1604 19 94 – – – – –

Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis
spp.)

Αλιεία

20 %

A*

A

1604 19 95 – – – – –

Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalco
gramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius
pollachius)

Αλιεία

20 %

A*

A

1604 19 97 – – – – –

Άλλα

Αλιεία

20 %

A*

A

Αλιεία

20 %

A*

A

1604 20 10 – – – Σολομών

Αλιεία

5,5 %

A*

A

1604 20 30 – – – Σολομοειδών, άλλων από σολομούς

Αλιεία

7%

A*

A

1604 20 40 – – – Αντσουγιών

Αλιεία

25 %

C*

A

1604 20 50 – – – Σαρδελών, παλαμίδων ρικιών, σκουμπριών των
ειδών Scomber scombrus και Scomber japo
nicus και ψαριών των ειδών Orcynopsis uni
color

Αλιεία

25 %

C*

A

1604 20 70 – – – Τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γέ
νους Euthynnus

Αλιεία

24 %

C*

A

– Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών

1604 20 05 – – Παρασκευάσματα από σουρίμι
– – Άλλα

16.9.2016

Αλιεία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus
ogac, Gadus macrocephalus)

EL

1604 19 92 – – – – –

1604 20

Παρατήρηση

L 250/282

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

14 %

A*

A

1604 31 00 – – Χαβιάρι

Αλιεία

20 %

A*

A

1604 32 00 – – Υποκατάστατα χαβιαριού

Αλιεία

20 %

A*

A

Αλιεία

8%

A*

A

1605 21 10 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 2 kg

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 21 90 – – – Άλλα

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 29 00 – – Άλλα

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 30 10 – – Σάρκες αστακών ψημένες που προορίζονται στη
μεταποιητική βιομηχανία για την παραγωγή βου
τύρων αστακού, για πάστες (terrines), για σού
πες ή σάλτσες

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

1605 30 90 – – Άλλα

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 40 00 – Άλλα μαλακόστρακα

Αλιεία

20 %

A*

A

1604 20 90 – – – Άλλων ψαριών
– Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού

1605

– Γαρίδες
1605 21

1605 30

– – Όχι σε αεροστεγή συσκευασία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρό
βια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

1605 10 00 – Καβούρια

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αστακοί

L 250/283

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1605 51 00 – – Στρείδια

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 52 00 – – Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 53 10 – – – Σε αεροστεγείς συσκευασίες

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 53 90 – – – Άλλα

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 54 00 – – Σουπιές και καλαμάρια

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 55 00 – – Χταπόδι

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 56 00 – – Κυδώνια, μεθύστρες και καλόγνωμες

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 57 00 – – Αμπαλόνι ή αυτί της θάλασσας

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 58 00 – – Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 59 00 – – Άλλα

Αλιεία

20 %

A*

A

1605 61 00 – – Ολοθούρια

Αλιεία

26 %

A*

A

1605 62 00 – – Αχινοί

Αλιεία

26 %

A*

A

1605 63 00 – – Μέδουσες

Αλιεία

26 %

A*

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/284

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μαλάκια
EL

1605 53

– – Μύδια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Αλιεία

26 %

A*

A

1701 12 10 – – – Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρι
σμα)

Γεωργία

33,9 EUR/
100 kg std qual

X

A

1701 12 90 – – – Άλλα

Γεωργία

41,9 EUR/
100 kg

X

A

1701 13 10 – – – Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρι
σμα)

Γεωργία

33,9 EUR/
100 kg std qual

K*

A

1701 13 90 – – – Άλλα

Γεωργία

41,9 EUR/
100 kg

X

A

Γεωργία

33,9 EUR/
100 kg std qual

K*

A

1605 69 00 – – Άλλα
17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 — ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχα
ρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση

1701 13

1701 14

– – Ζάχαρη από τεύτλα

– – Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο που προσδιορίζεται
στη σημείωση 2 των διακρίσεων του παρόντος
κεφαλαίου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών
ή χρωστικών ουσιών
1701 12

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο
L 250/285

1701 14 10 – – – Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρι
σμα)

Περιγραφή

1701 14 90 – – – Άλλη

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

41,9 EUR/
100 kg

X

A

Γεωργία

41,9 EUR/
100 kg

X

A

1701 99 10 – – – Ζάχαρη άσπρη

Γεωργία

41,9 EUR/
100 kg

K*

A

1701 99 90 – – – Άλλη

Γεωργία

41,9 EUR/
100 kg

X

A

1702 11 00 – – Με περιεκτικότητα σε λακτόζη 99 % κατά βάρος
τουλάχιστον εκφρασμένη σε άνυδρη λακτόζη επί
ξηράς ύλης

Γεωργία

14 EUR/100 kg

A

A

1702 19 00 – – Άλλα

Γεωργία

14 EUR/100 kg

A

A

EL

Γεωργία

Παρατήρηση

L 250/286

ΣΟ 2014

– Άλλη

1701 91 00 – – Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

1702

– – Άλλη

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η
μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χη
μικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση· σιρόπια από ζά
χαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ου
σιών· υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγ
μένα με φυσικό μέλι· ζάχαρα και μελάσες καραμελω
μένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1701 99

– Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης

16.9.2016

1702 20

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου
EL

Γεωργία

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

A

1702 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

8%

X

A

Γεωργία

50,7 EUR/
100 kg/net mas

X

A

1702 30 50 – – – Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσ
σωματωμένη

Γεωργία

26,8 EUR/
100 kg

L*

A

1702 30 90 – – – Άλλα

Γεωργία

20 EUR/100 kg

X

A

Γεωργία

50,7 EUR/
100 kg/net mas

X

A

1702 30

– Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν
φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή
κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζη

1702 30 10 – – Ισογλυκόζη

– – Άλλα

1702 40

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1702 20 10 – – Ζάχαρο σφενδάμνου σε στερεή κατάσταση, με
προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

– Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά
βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20 % συμπεριλαμ
βανομένου έως 50 % μη συμπεριλαμβανομένου
φρουκτόζη με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο
(ή διιμβερτοποιημένο)
L 250/287

1702 40 10 – – Ισογλυκόζη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1702 40 90 – – Άλλα

Γεωργία

20 EUR/100 kg

X

A

1702 50 00 – Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

Γεωργία

16 %
+ 50,7 EUR/
100 kg/net mas

12,5 %
+ 50,7 EUR/
100 kg/net
mas

A

1702 60 10 – – Ισογλυκόζη

Γεωργία

50,7 EUR/
100 kg/net mas

X

A

1702 60 80 – – Σιρόπι ινουλίνης

Γεωργία

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

A

1702 60 95 – – Άλλα

Γεωργία

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

A

1702 90 10 – – Μαλτόζη χημικώς καθαρή

Γεωργία

12,8 %

8,9 %

A

1702 90 30 – – Ισογλυκόζη

Γεωργία

50,7 EUR/
100 kg/net mas

X

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/288

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

1702 60

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1702 90

– Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που πε
ριέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσό
τερο από 50 % φρουκτόζη με εξαίρεση το ιμβερτο
ποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο)

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτο
ποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα
άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέ
χουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρου
κτόζη

16.9.2016

Περιγραφή

1702 90 50 – – Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

20 EUR/100 kg

X

A

Γεωργία

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

A

– – Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα
1702 90 71 – – – Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατά
σταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη

1702 90 75 – – – –

Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη

Γεωργία

27,7 EUR/
100 kg

X

A

1702 90 79 – – – –

Άλλα

Γεωργία

19,2 EUR/
100 kg

X

A

1702 90 80 – – Σιρόπι ινουλίνης

Γεωργία

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

A

1702 90 95 – – Άλλα

Γεωργία

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

A

1703 10 00 – Μελάσες από ζαχαροκάλαμο

Γεωργία

0,35 EUR/
100 kg

A

A

1703 90 00 – Άλλα

Γεωργία

0,35 EUR/
100 kg

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

1703

Παρατήρηση

EL

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον
εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης

L 250/289

Περιγραφή

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμ
βάνεται και η λευκή σοκολάτα)

1704 10

– Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες
με ζάχαρη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

EL

1704

Τομέας

L 250/290

ΣΟ 2014

Γεωργία

6,2 %
+ 27,1 EUR/
100 kg ΜΑΧ
17,9

2,7 %
+ 27,1 EUR/
100 kg ΜΑΧ
17,9

A

1704 10 90 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή
ανώτερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται
και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε
ζαχαρόζη)

Γεωργία

6,3 %
+ 30,9 EUR/
100 kg ΜΑΧ
18,2

2,8 %
+ 30,9 EUR/
100 kg ΜΑΧ
18,2

A

1704 90 10 – – Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βά
ρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς
προσθήκη άλλων υλών

Γεωργία

13,4 %

9,3 %

A

1704 90 30 – – Παρασκεύασμα με την ονομασία «λευκή σοκο
λάτα»

Γεωργία

5,6 %
9,1 %
+ 45,1 EUR/
+ 45,1 EUR/
100 kg MAX
100 kg MAX
18,9 + 16,5 EUR/ 18,9 + 16,5 EU
100 kg
R/100 kg

A

Γεωργία

9 % + EA MAX
18,7 +ADSZ

A

1704 90

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1704 10 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώ
τερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και
το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζα
χαρόζη)

– – Άλλα
5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

16.9.2016

1704 90 51 – – – Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του
αμυγδαλόπαστου (massepain), σε άμεσες συ
σκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώ
τερου του 1 kg

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

9 % + EA MAX
18,7 +ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1704 90 61 – – – Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη
παρασκευάσματα

Γεωργία

9 % + EA MAX
18,7 +ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

EL

1704 90 55 – – – Δισκία (παστίλιες) για το λαιμό και ζαχαρόπη
κτα για το βήχα

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα

Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους
ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι
πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών πα
ρασκευασμάτων

Γεωργία

9 % + EA MAX
18,7 +ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1704 90 71 – – – –

Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζά
χαρα έστω και παραγεμισμένες

Γεωργία

9 % + EA MAX
18,7 +ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1704 90 75 – – – –

Καραμέλες

Γεωργία

9 % + EA MAX
18,7 +ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1704 90 65 – – – –

Άλλα

Που λαμβάνονται με συμπίεση

Γεωργία

9 % + EA MAX
18,7 +ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1704 90 99 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

9 % + EA MAX
18,7 +ADSZ

5,5 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

L 250/291

1704 90 81 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1801 00 00 Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργα
στα ή φρυγμένα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1802 00 00 Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα
κακάου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

1803 10 00 – Μη αποβουτυρωμένη

Γεωργία

9,6 %

A

A

1803 20 00 – Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη

Γεωργία

9,6 %

A

A

1804 00 00 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

Γεωργία

7,7 %

A

A

1805 00 00 Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών

Γεωργία

8%

A

A

Γεωργία

8%

2,7 %

A

18

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/292

Τομέας

ΣΟ 2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 — ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΥ
EL

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που
περιέχουν κακάο

1806 10

– Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών

16.9.2016

1806 10 15 – – Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά
βάρος λιγότερο από 5 % ζαχαρόζη (στην οποία
περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο
που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που
μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1803

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

8%
+ 25,2 EUR/
100 kg

0%
+ 25,2 EUR/
100 kg

A

1806 10 30 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην
οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο
ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυ
κόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή
ανώτερης του 65 % και κατώτερης του 80 %

Γεωργία

8%
+ 31,4 EUR/
100 kg

0%
+ 31,4 EUR/
100 kg

A

1806 10 90 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην
οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο
ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκό
ζης που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή
ανώτερης του 80 %

Γεωργία

8%
+ 41,9 EUR/
100 kg

0%
+ 41,9 EUR/
100 kg

A

1806 20 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου
ίσης ή ανώτερης του 31 % ή ολικής περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λι
παρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή
ανώτερης του 31 %

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 20 30 – – Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο
κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται
από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25 % και κα
τώτερης του 31 %

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 20 50 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κα
κάου ίσης ή ανώτερης του 18 %

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 20 70 – – – Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε
κόκκους (chocolate milk crumb)

Γεωργία

15,4 % + EA

10,7 % + EA

A

– Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε
τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα
2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε
σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή
σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερ
βαίνει τα 2 kg

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1806 20

EL

1806 10 20 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην
οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο
ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυ
κόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή
ανώτερης του 5 % και κατώτερης του 65 %

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα

L 250/293

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 20 95 – – – Άλλα

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 32 10 – – – Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλ
λων φρούτων

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 32 90 – – – Άλλα

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

EL

1806 20 80 – – – Γλάσο κακάου

Παρατήρηση

L 250/294

ΣΟ 2014

– Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους

1806 32

1806 90

– – Μη παραγεμισμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1806 31 00 – – Παραγεμισμένα

– Άλλα
– – Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα
– – – Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμι
σμένες ή μη
Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά

16.9.2016

1806 90 11 – – – –

Περιγραφή

1806 90 19 – – – –

Άλλα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 90 39 – – – –

Μη παραγεμισμένα

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 90 50 – – Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που
έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης,
που περιέχουν κακάο

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 90 60 – – Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κα
κάο

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 90 70 – – Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

1806 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

8,3 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

4,8 % + EA
MAX 18,7
+ADSZ

A

L 250/295

Παραγεμισμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1806 90 31 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1901 10 00 – Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συ
σκευασμένα για τη λιανική πώληση

Γεωργία

7,6 % + EA

0 % + EA

A

1901 20 00 – Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊό
ντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτο
ποιίας της κλάσης 1905

Γεωργία

7,6 % + EA

0 % + EA

A

1901 90 11 – – – Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή
ανώτερης του 90 % κατά βάρος

Γεωργία

5,1 %
+ 18 EUR/
100 kg

0%
+ 18 EUR/
100 kg

A

1901 90 19 – – – Άλλα

Γεωργία

5,1 %
+ 14,7 EUR/
100 kg

0%
+ 14,7 EUR/
100 kg

A

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 — ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1901

Εκχυλίσματα βύνης· παρασκευάσματα διατροφής από
αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή
εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που
περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί
πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· παρασκευάσματα
διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι
0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο
από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθεί
σας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού

1901 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/296

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

– – Εκχυλίσματα βύνης

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1901 90 91 – – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχο
νται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη,
γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν
κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες
που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του
5 % ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμ
βερτοποιημένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγό
τερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους,
εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατρο
φής σε σκόνη από προϊόντα των κλά
σεων 0401 μέχρι 0404

Γεωργία

12,8 %

A

A

1901 90 99 – – – Άλλα

Γεωργία

7,6 % + EA

0 % + EA

A

Γεωργία

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 19 10 – – – Που δεν περιέχουν άλευρα μαλακού σιταριού
ούτε σιμιγδάλια μαλακού σιταριού

Γεωργία

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 19 90 – – – Άλλα

Γεωργία

7,7 %
+ 21,1 EUR/
100 kg

0%
+ 21,1 EUR/
100 kg

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

– Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα
ούτε αλλιώς παρασκευασμένα
1902 11 00 – – Που περιέχουν αυγά

1902 19

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα
(με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευα
σμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια,
gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια· αράπικο σιμιγδάλι
(κους-κους), έστω και παρασκευασμένο

EL

1902

– – Άλλα

L 250/297

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

1902 20 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του
20 % ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

Αλιεία

8,5 %

A*

A

1902 20 30 – – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του
20 % λουκάνικο, σαλάμι και παρόμοια, κρέας
και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπε
ριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και
προέλευσης

Γεωργία

54,3 EUR/
100 kg

A

A

1902 20 91 – – – Ψημένα

Γεωργία

8,3 %
+ 6,1 EUR/
100 kg

0%
+ 6,1 EUR/
100 kg

A

1902 20 99 – – – Άλλα

Γεωργία

8,3 %
+ 17,1 EUR/
100 kg

0%
+ 17,1 EUR/
100 kg

A

1902 30 10 – – Αποξεραμένα

Γεωργία

6,4 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 30 90 – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %
+ 9,7 EUR/
100 kg

0%
+ 9,7 EUR/
100 kg

A

1902 20

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/298

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα
ή αλλιώς παρασκευασμένα)
EL

1902 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

– Άλλα ζυμαρικά εν γένει

16.9.2016

1902 40

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους)
EL

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 40 90 – – Άλλα

Γεωργία

6,4 %
+ 9,7 EUR/
100 kg

0%
+ 9,7 EUR/
100 kg

A

1903 00 00 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα
από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων
στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

Γεωργία

6,4 %
+ 15,1 EUR/
100 kg

0%
+ 15,1 EUR/
100 kg

A

1904 10 10 – – Με βάση το καλαμπόκι

Γεωργία

3,8 %
+ 20 EUR/
100 kg

0%
+ 20 EUR/
100 kg

A

1904 10 30 – – Με βάση το ρύζι

Γεωργία

5,1 %
+ 46 EUR/
100 kg

0%
+ 46 EUR/
100 kg

A

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται
με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες
(κορν-φλέικς)]· δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι,
σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων
κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι),
προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

1904 10

– Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται
με διόγκωση ή φρύξη

L 250/299

Γεωργία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1902 40 10 – – Μη παρασκευασμένο

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

5,1 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

0%
+ 33,6 EUR/
100 kg

A

Γεωργία

9 % + EA

0 % + EA

A

1904 20 91 – – – Με βάση το καλαμπόκι

Γεωργία

3,8 %
+ 20 EUR/
100 kg

0%
+ 20 EUR/
100 kg

A

1904 20 95 – – – Με βάση το ρύζι

Γεωργία

5,1 %
+ 46 EUR/
100 kg

1,6 %
+ 46 EUR/
100 kg

A

1904 20 99 – – – Άλλα

Γεωργία

5,1 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

1,6 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

A

1904 30 00 – Πλιγούρι από σιτάρι

Γεωργία

8,3 %
+ 25,7 EUR/
100 kg

0%
+ 25,7 EUR/
100 kg

A

1904 10 90 – – Άλλα

1904 20

Τομέας

Παρατήρηση

EL

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Περιγραφή

L 250/300

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

ΣΟ 2014

– Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από
μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών ή από μείγ
ματα μη φρυγμένων νιφάδων δημητριακών και
φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή διογκωμένων
δημητριακών

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1904 20 10 – – Παρασκευάσματα τύπου «μούσλι» με βάση μη
φρυγμένες νιφάδες δημητριακών

16.9.2016

1904 90

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– Άλλα
0%
+ 46 EUR/
100 kg

A

1904 90 80 – – Άλλα

Γεωργία

8,3 %
+ 25,7 EUR/
100 kg

0%
+ 25,7 EUR/
100 kg

A

Γεωργία

5,8 %
+ 13 EUR/
100 kg

0%
+ 13 EUR/
100 kg

A

1905 20 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην
οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο
ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) κατώτερης
του 30 %

Γεωργία

9,4 %
+ 18,3 EUR/
100 kg

0%
+ 18,3 EUR/
100 kg

A

1905 20 30 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην
οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο
ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώ
τερης του 30 % και κατώτερης του 50 %

Γεωργία

9,8 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

A

1905 20 90 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην
οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο
ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώ
τερης του 50 %

Γεωργία

10,1 %
+ 31,4 EUR/
100 kg

0%
+ 31,4 EUR/
100 kg

A

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτο
ποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου· όστιες, κάψου
λες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρ
μακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή
άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα

1905 10 00 – Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Knäcke
brot»

1905 20

– Ψωμί με καρυκεύματα

L 250/301

8,3 %
+ 46 EUR/
100 kg

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργία

EL

1904 90 10 – – Με βάση το ρύζι

1905

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/302

ΣΟ 2014

– Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και
γκοφρέτες
EL

1905 31

– – Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών
– – – Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμ
μένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα
που περιέχουν κακάο
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει τα 85 g

Γεωργία

9 % + EA MAX
24,2 +ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

1905 31 19 – – – –

Άλλα

Γεωργία

9 % + EA MAX
24,2 +ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

Γεωργία

9 % + EA MAX
24,2 +ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

– – – Άλλα
1905 31 30 – – – –

––––

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές
ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή
ανώτερης του 8 %

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1905 31 11 – – – –

Άλλα
Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα

Γεωργία

9 % + EA MAX
24,2 +ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

1905 31 99 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

9 % + EA MAX
24,2 +ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

16.9.2016

1905 31 91 – – – – –

1905 32

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Γκόφρες και γκοφρέτες
Γεωργία

9 % + EA MAX
20,7 +ADFM

0 % + EA
MAX 20,7 %
+ADFM

A

EL

1905 32 05 – – – Περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το
10 %

– – – Άλλα
––––

1905 32 11 – – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχο
μένου που δεν υπερβαίνει τα 85 g

Γεωργία

9 % + EA MAX
24,2 +ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

1905 32 19 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

9 % + EA MAX
24,2 +ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

––––

Άλλα
Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι

Γεωργία

9 % + EA MAX
20,7 +ADFM

0 % + EA
MAX 20,7 %
+ADFM

A

1905 32 99 – – – – –

Άλλες

Γεωργία

9 % + EA MAX
24,2 +ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

Γεωργία

9,7 % + EA

0 % + EA

A

1905 40

– Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψη
μένα προϊόντα

1905 40 10 – – Φρυγανιές

L 250/303

1905 32 91 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένες ή επικα
λυμμένες με σοκολάτα ή με άλλα παρα
σκευάσματα που περιέχουν κακάο

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

9,7 % + EA

0 % + EA

A

1905 90 10 – – Ψωμί άζυμο (mazoth)

Γεωργία

3,8 %
+ 15,9 EUR/
100 kg

0%
+ 15,9 EUR/
100 kg

A

1905 90 20 – – Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξερα
μένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε
φύλλα και παρόμοια προϊόντα

Γεωργία

4,5 %
+ 60,5 EUR/
100 kg

0%
+ 60,5 EUR/
100 kg

A

1905 90 30 – – – Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού
ή φρούτων, περιεκτικότητας σε ζάχαρα και λι
παρές ύλες που δεν υπερβαίνουν, καθεμιά,
5 % κατά βάρος υπολογιζόμενο σε ξερή κατά
σταση

Γεωργία

9,7 % + EA

0 % + EA

A

1905 90 45 – – – Μπισκότα

Γεωργία

9 % + EA MAX
20,7 +ADFM

0 % + EA
MAX 20,7 %
+ADFM

A

1905 90 55 – – – Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διό
γκωση, αλατισμένα ή αρωματισμένα

Γεωργία

9 % + EA MAX
20,7 +ADFM

0 % + EA
MAX 20,7 %
+ADFM

A

Γεωργία

9 % + EA MAX
24,2 +ADSZ

0 % + EA
MAX 24,2 %
+ADSZ

A

Περιγραφή

1905 40 90 – – Άλλα

EL

1905 90

Παρατήρηση

L 250/304

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

– – – Άλλα
Με προσθήκη γλυκαντικών

16.9.2016

1905 90 60 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9 % + EA MAX
20,7 % +ADFM

0 % + EA
MAX 20,7 %
+ADFM

A

Γεωργία

17,6 %

A

A

2001 90 10 – – Τσάτνυ μάγγων

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2001 90 20 – – Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυ
κοπιπεριές (piments doux ή poivrons)

Γεωργία

5%

A

A

2001 90 30 – – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

Γεωργία

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net eda

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

2001 90 40 – – Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατά
τες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτι
κότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης
ή ανώτερης του 5 %

Γεωργία

8,3 %
+ 3,8 EUR/
100 kg/net eda

0%
+ 3,8 EUR/
100 kg/net
eda

A

2001 90 50 – – Μανιτάρια

Γεωργία

16 %

A

A

2001 90 65 – – Ελιές

Γεωργία

16 %

A

A

Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 — ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙ
ΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΦΥΤΩΝ

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη
φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή
οξικό οξύ

2001 10 00 – Αγγούρια και αγγουράκια
2001 90

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20

EL

Γεωργία

1905 90 90 – – – –

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

L 250/305

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2001 90 70 – – Γλυκοπιπεριές

Γεωργία

16 %

A

A

2001 90 92 – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί· καρδιές
φοινίκων

Γεωργία

10 %

A

A

2001 90 97 – – Άλλα

Γεωργία

16 %

A

A

2002 10 10 – – Αποφλοιωμένες

Γεωργία

14,4 %

X

A

2002 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

14,4 %

X

A

2002 90 11 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

14,4 %

X

A

2002 90 19 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

14,4 %

X

A

Γεωργία

14,4 %

X

A

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς
παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

2002 10

– Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια

2002 90

– Άλλα
– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώ
τερης του 12 %

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/306

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή
ανώτερης του 12 % αλλά κατώτερης ή ίσης του
30 %
16.9.2016

2002 90 31 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που υπερβαίνει το 1 kg

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

14,4 %

X

A

2002 90 91 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

14,4 %

X

A

2002 90 99 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

14,4 %

X

A

2003 10 20 – – Προσωρινά διατηρημένα, που έχουν υποστεί
πλήρη έψηση

Γεωργία

18,4 %
+ 191 EUR/
100 kg/net eda

A

A

2003 10 30 – – Άλλα

Γεωργία

18,4 %
+ 222 EUR/
100 kg/net eda

A

A

2003 90 10 – – Τρούφες

Γεωργία

14,4 %

A

A

2003 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

18,4 %

A

A

Περιγραφή

2002 90 39 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτε
ρης του 30 %

Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρη
μένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

2003 10

– Μανιτάρια του γένους Αgaricus

2003 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2003

– Άλλα

L 250/307

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

14,4 %

A

A

2004 10 91 – – – Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

Γεωργία

7,6 % + EA

A

A

2004 10 99 – – – Άλλες

Γεωργία

17,6 %

A

A

2004 90 10 – – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

Γεωργία

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net eda

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

2004 90 30 – – Ξινολάχανο, κάππαρη και ελιές

Γεωργία

16 %

A

A

2004 90 50 – – Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια

Γεωργία

19,2 %

A

A

2004 90 91 – – – Κρεμμύδια, απλώς ψημένα

Γεωργία

14,4 %

A

A

2004 90 98 – – – Άλλα

Γεωργία

17,6 %

A

A

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλ
λιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα
από τα προϊόντα της κλάσης 2006

2004 10

– Πατάτες

2004 10 10 – – Απλώς ψημένες

– Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλες

2004 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/308

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγ
ματα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

17,6 %

A

A

Γεωργία

8,8 % + EA

0 % + EA

A

2005 20 20 – – – Τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή
αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστές συ
σκευασίες, που προορίζονται για άμεση κατα
νάλωση

Γεωργία

14,1 %

A

A

2005 20 80 – – – Άλλα

Γεωργία

14,1 %

A

A

2005 40 00 – Μπιζέλια (Pisum sativum)

Γεωργία

19,2 %

A

A

2005 51 00 – – Φασόλια σε σπόρους

Γεωργία

17,6 %

A

A

2005 59 00 – – Άλλα

Γεωργία

19,2 %

A

A

2005 60 00 – Σπαράγγια

Γεωργία

17,6 %

14,1 %

A

2005 70 00 – Ελιές

Γεωργία

12,8 %

A

A

2005

Περιγραφή

2005 10 00 – Λαχανικά ομογενοποιημένα
2005 20

EL

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλ
λιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα,
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Πατάτες

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2005 20 10 – – Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

– Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

L 250/309

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net eda

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

Γεωργία

17,6 %

A

A

2005 99 10 – – – Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις
γλυκοπιπεριές

Γεωργία

6,4 %

A

A

2005 99 20 – – – Κάππαρη

Γεωργία

16 %

A

A

2005 99 30 – – – Αγκινάρες

Γεωργία

17,6 %

A

A

2005 99 50 – – – Μείγματα λαχανικών

Γεωργία

17,6 %

A

A

2005 99 60 – – – Ξινολάχανο

Γεωργία

16 %

A

A

2005 99 80 – – – Άλλα

Γεωργία

17,6 %

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

EL

Γεωργία

2005 80 00 – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

Παρατήρηση

L 250/310

ΣΟ 2014

– Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών

2005 91 00 – – Βλαστοί από μπαμπού

2006 00

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2005 99

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και
φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγ
γισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση)
16.9.2016

2006 00 10 – Ζιγγίβερι

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

– – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
13 % κατά βάρος
20 %
+ 23,9 EUR/
100 kg

A

A

2006 00 35 – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

Γεωργία

12,5 %
+ 15 EUR/
100 kg

A

A

2006 00 38 – – – Άλλα

Γεωργία

20 %
+ 23,9 EUR/
100 kg

A

A

2006 00 91 – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

Γεωργία

12,5 %

A

A

2006 00 99 – – – Άλλα

Γεωργία

20 %

A

A

Γεωργία

24 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

20,4 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

– – Άλλα

2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και
πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από
βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυ
καντικών

2007 10

– Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

2007 10 10 – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
13 % κατά βάρος

L 250/311

Γεωργία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2006 00 31 – – – Κεράσια

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2007 10 91 – – – Τροπικών φρούτων

Γεωργία

15 %

A

A

2007 10 99 – – – Άλλα

Γεωργία

24 %

A

A

2007 91 10 – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
30 % κατά βάρος

Γεωργία

20 %
+ 23 EUR/
100 kg

16,5 %
+ 23 EUR/
100 kg

A

2007 91 30 – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βά
ρος

Γεωργία

20 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

M*

A

2007 91 90 – – – Άλλα

Γεωργία

21,6 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/312

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– Άλλα

2007 99

– – Εσπεριδοειδή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2007 91

– – Άλλα
– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
30 % κατά βάρος
Πολτοί και πάστες δαμασκήνων, σε άμεσες
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που
υπερβαίνει τα 100 kg και προορίζονται για
βιομηχανική μεταποίηση

Γεωργία

22,4 %

18,9 %

A

2007 99 20 – – – –

Πολτοί και πάστες κάστανων

Γεωργία

24 %
+ 19,7 EUR/
100 kg

X

A

16.9.2016

2007 99 10 – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Άλλα
EL

Γεωργία

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

A

A

Όσον αφορά την περιγραφή προϊόντος, η κατηγορία
σταδιακής κατάργησης για τη Νότια Αφρική ισχύει
μόνο για τους πολτούς καρπών και φρούτων που
λαμβάνονται με κοσκίνισμα και κατόπιν υποβάλλο
νται σε βράσιμο εν κενώ, των οποίων τα χημικά χα
ρακτηριστικά και η γεύση δεν έχουν τροποποιηθεί
από τη θερμική μέθοδο

2007 99 33 – – – – –

Φραουλών

Γεωργία

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

A

A

Όσον αφορά την περιγραφή προϊόντος, η κατηγορία
σταδιακής κατάργησης για τη Νότια Αφρική ισχύει
μόνο για τους πολτούς καρπών και φρούτων που
λαμβάνονται με κοσκίνισμα και κατόπιν υποβάλλο
νται σε βράσιμο εν κενώ, των οποίων τα χημικά χα
ρακτηριστικά και η γεύση δεν έχουν τροποποιηθεί
από τη θερμική μέθοδο

2007 99 35 – – – – –

Σμέουρων

Γεωργία

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

A

A

Όσον αφορά την περιγραφή προϊόντος, η κατηγορία
σταδιακής κατάργησης για τη Νότια Αφρική ισχύει
μόνο για τους πολτούς καρπών και φρούτων που
λαμβάνονται με κοσκίνισμα και κατόπιν υποβάλλο
νται σε βράσιμο εν κενώ, των οποίων τα χημικά χα
ρακτηριστικά και η γεύση δεν έχουν τροποποιηθεί
από τη θερμική μέθοδο

2007 99 39 – – – – –

Άλλων

Γεωργία

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

Βλ. σχόλιο

A

Ισχύουν πολλές κατηγορίες σταδιακής κατάργησης
σύμφωνα με το προσάρτημα του παρόντος παραρ
τήματος

Γεωργία

24 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

Βλ. σχόλιο

A

Ισχύουν πολλές κατηγορίες σταδιακής κατάργησης
σύμφωνα με το προσάρτημα του παρόντος παραρ
τήματος

2007 99 50 – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βά
ρος

L 250/313

Κερασιών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2007 99 31 – – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/314

ΣΟ 2014

– – – Άλλων
Γεωργία

15 %

A

A

2007 99 97 – – – –

Άλλων

Γεωργία

24 %

Βλ. σχόλιο

A

Γεωργία

12,8 %

A

A

Γεωργία

11,2 %

A

A

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών,
αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
– Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα
σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους

2008 11

– – Αράπικα φιστίκια

2008 11 10 – – – Βούτυρο αράπικων φιστικιών

Ισχύουν πολλές κατηγορίες σταδιακής κατάργησης
σύμφωνα με το προσάρτημα του παρόντος παραρ
τήματος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τροπικών φρούτων και τροπικών καρπών

EL

2007 99 93 – – – –

– – – Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιε
χομένου
2008 11 91 – – – –
––––

Που υπερβαίνει το 1 kg
Που δεν υπερβαίνει το 1 kg
Καβουρδισμένα

Γεωργία

12 %

A

A

2008 11 98 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

12,8 %

A

A

16.9.2016

2008 11 96 – – – – –

2008 19

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

7%

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγ
ματα
EL

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που υπερβαίνει το 1 kg
2008 19 12 – – – –

Άλλα

2008 19 13 – – – – –

Καβουρδισμένα αμύγδαλα και φιστίκια

Γεωργία

9%

A

A

2008 19 19 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

11,2 %

A

A

Γεωργία

8%

A

A

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg
2008 19 92 – – – –

––––

Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας
κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή
περισσότερο
Άλλα

–––––

Καβουρδισμένοι καρποί
Αμύγδαλα και φιστίκια

Γεωργία

10,2 %

A

A

2008 19 95 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

12 %

A

A

Γεωργία

12,8 %

A

A

Άλλα

L 250/315

2008 19 93 – – – – – –

2008 19 99 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας
κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς 50 % ή
περισσότερο

2008 20

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/316

ΣΟ 2014

– Ανανάς
EL

– – Με προσθήκη αλκοόλης
– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που υπερβαίνει το 1 kg
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 17 % κατά βάρος

Γεωργία

25,6 %
+ 2,5 EUR/
100 kg

A

A

2008 20 19 – – – –

Άλλος

Γεωργία

25,6 %

A

A

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg
2008 20 31 – – – –

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 19 % κατά βάρος

Γεωργία

25,6 %
+ 2,5 EUR/
100 kg

A

A

2008 20 39 – – – –

Άλλος

Γεωργία

25,6 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 20 11 – – – –

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το
1 kg
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 17 % κατά βάρος

Γεωργία

19,2 %

A

A

2008 20 59 – – – –

Άλλος

Γεωργία

17,6 %

A

A

16.9.2016

2008 20 51 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

EL

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
1 kg
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 19 % κατά βάρος

Γεωργία

20,8 %

A

A

2008 20 79 – – – –

Άλλος

Γεωργία

19,2 %

A

A

Γεωργία

18,4 %

A

A

2008 30

– Εσπεριδοειδή
– – Με προσθήκη αλκοόλης
– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
9 % κατά βάρος

2008 30 11 – – – –

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

Γεωργία

25,6 %

A

A

2008 30 19 – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

24 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 20 71 – – – –

2008 20 90 – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

L 250/317

2008 30 31 – – – –

Περιγραφή

2008 30 39 – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

25,6 %

A

A

Παρατήρηση

L 250/318

ΣΟ 2014

EL

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το
1 kg
Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ

Γεωργία

15,2 %

A

A

2008 30 55 – – – –

Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα tangerines και satsumas. Κλημεντίνες
(clémentines), wilkings και άλλα παρόμοια
υβρίδια εσπεριδοειδών

Γεωργία

18,4 %

14,9 %

A

2008 30 59 – – – –

Άλλα

Γεωργία

17,6 %

A

A

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
1 kg
Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ

Γεωργία

15,2 %

A

A

2008 30 75 – – – –

Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα tangerines και satsumas. Κλημεντίνες
(clémentines), wilkings και άλλα παρόμοια
υβρίδια εσπεριδοειδών

Γεωργία

17,6 %

14,1 %

A

2008 30 79 – – – –

Άλλα

Γεωργία

20,8 %

A

A

Γεωργία

18,4 %

A

A

2008 30 90 – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

16.9.2016

2008 30 71 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 30 51 – – – –

2008 40

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Αχλάδια
EL

– – Με προσθήκη αλκοόλης
– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που υπερβαίνει το 1 kg
––––

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 13 % κατά βάρος
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

Γεωργία

25,6 %

A

A

2008 40 19 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

––––

Άλλα

2008 40 21 – – – – –

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

Γεωργία

24 %

A

A

2008 40 29 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 40 11 – – – – –

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 15 % κατά βάρος

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

2008 40 39 – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %

A

A

L 250/319

2008 40 31 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/320

ΣΟ 2014

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
EL

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το
1 kg
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 13 % κατά βάρος

Γεωργία

17,6 %

N*

A

2008 40 59 – – – –

Άλλα

Γεωργία

16 %

N*

A

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
1 kg
2008 40 71 – – – –

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 15 % κατά βάρος

Γεωργία

19,2 %

N*

A

2008 40 79 – – – –

Άλλα

Γεωργία

17,6 %

N*

A

Γεωργία

16,8 %

N*

A

Γεωργία

25,6 %

A

A

2008 40 90 – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης
2008 50

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 40 51 – – – –

– Βερίκοκα
– – Με προσθήκη αλκοόλης
– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που υπερβαίνει το 1 kg
––––

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

16.9.2016

2008 50 11 – – – – –

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 13 % κατά βάρος

Περιγραφή

2008 50 19 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Παρατήρηση

EL

––––

Άλλα

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

Άλλα
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

Γεωργία

24 %

A

A

2008 50 39 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %

A

A

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg
2008 50 51 – – – –

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 15 % κατά βάρος

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

2008 50 59 – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 50 31 – – – – –

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το
1 kg
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 13 % κατά βάρος

Γεωργία

19,2 %

N*

A

2008 50 69 – – – –

Άλλα

Γεωργία

17,6 %

N*

A

L 250/321

2008 50 61 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

EL

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
1 kg
2008 50 71 – – – –

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 15 % κατά βάρος

Γεωργία

20,8 %

N*

A

2008 50 79 – – – –

Άλλα

Γεωργία

19,2 %

N*

A

2008 50 92 – – – –

5 kg ή περισσότερο

Γεωργία

13,6 %

N*

A

2008 50 98 – – – –

Λιγότερο των 5 kg

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

N*

A

– Κεράσια
– – Με προσθήκη αλκοόλης
– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
9 % κατά βάρος

2008 60 11 – – – –

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

Γεωργία

25,6 %

A

A

2008 60 19 – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

24 %

A

A

Σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που υπερβαί
νει τα 4,5 kg: 17 %· σε άμεσες συσκευασίες περιε
χομένου που δεν υπερβαίνει τα 4,5 kg: 18,4 %.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευα
σίες καθαρού περιεχομένου

2008 60

L 250/322

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

16.9.2016

2008 60 31 – – – –

Περιγραφή

2008 60 39 – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

25,6 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

EL

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου
Που υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

17,6 %

A

A

2008 60 60 – – – –

Που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

20,8 %

A

A

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευα
σίες καθαρού περιεχομένου
2008 60 70 – – – –

4,5 kg ή περισσότερο

Γεωργία

18,4 %

A

A

2008 60 90 – – – –

Λιγότερο των 4,5 kg

Γεωργία

18,4 %

A

A

Γεωργία

25,6 %

A

A

2008 70

– Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα
brugnons και nectarines

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 60 50 – – – –

– – Με προσθήκη αλκοόλης
– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που υπερβαίνει το 1 kg
––––

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

L 250/323

2008 70 11 – – – – –

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 13 % κατά βάρος

Περιγραφή

2008 70 19 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Παρατήρηση

EL

––––

Άλλα

Τομέας

L 250/324

ΣΟ 2014

Άλλα
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

Γεωργία

24 %

A

A

2008 70 39 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %

A

A

– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg
2008 70 51 – – – –

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 15 % κατά βάρος

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

2008 70 59 – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 70 31 – – – – –

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το
1 kg
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 13 % κατά βάρος

Γεωργία

19,2 %

N*

A

2008 70 69 – – – –

Άλλα

Γεωργία

17,6 %

N*

A

16.9.2016

2008 70 61 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

EL

– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
1 kg

2008 70 71 – – – –

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 15 % κατά βάρος

Γεωργία

19,2 %

N*

A

2008 70 79 – – – –

Άλλα

Γεωργία

17,6 %

N*

A

2008 70 92 – – – –

5 kg ή περισσότερο

Γεωργία

15,2 %

N*

A

2008 70 98 – – – –

Λιγότερο των 5 kg

Γεωργία

18,4 %

N*

A

– Φράουλες

– – Με προσθήκη αλκοόλης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευα
σίες καθαρού περιεχομένου

2008 80

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το
9 % κατά βάρος

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

Γεωργία

25,6 %

A

A

2008 80 19 – – – –

Άλλες

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

L 250/325

2008 80 11 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/326

ΣΟ 2014

– – – Άλλες
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

Γεωργία

24 %

A

A

2008 80 39 – – – –

Άλλες

Γεωργία

25,6 %

A

A

2008 80 50 – – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το
1 kg

Γεωργία

17,6 %

A

A

2008 80 70 – – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
1 kg

Γεωργία

20,8 %

A

A

2008 80 90 – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

18,4 %

A

A

Γεωργία

10 %

A

A

Γεωργία

25,6 %

A

A

EL

2008 80 31 – – – –

– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

2008 91 00 – – Καρδιές φοινίκων
2008 93

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα,
με εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2008 19

– – Καρποί των φυτών airelles, myrtilles (Vacci
nium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitis-idaea)
– – – Με προσθήκη αλκοόλης
––––

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

16.9.2016

2008 93 11 – – – – –

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει
το 9 % κατά βάρος

Περιγραφή

2008 93 19 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Άλλες
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

Γεωργία

24 %

A

A

2008 93 29 – – – – –

Άλλες

Γεωργία

25,6 %

A

A

– – – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
2008 93 91 – – – –

Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευα
σίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει
το 1 kg

Γεωργία

17,6 %

A

A

2008 93 93 – – – –

Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευα
σίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ
βαίνει το 1 kg

Γεωργία

20,8 %

A

A

2008 93 99 – – – –

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

Γεωργία

18,4 %

A

A

Γεωργία

7%

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 93 21 – – – – –

2008 97

Παρατήρηση

EL

––––

Άλλες

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Μείγματα
– – – Τροπικών καρπών και τροπικών φρούτων, πε
ριεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρ
πούς 50 % ή περισσότερο
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που υπερβαίνει το 1 kg

L 250/327

2008 97 03 – – – –

Περιγραφή

2008 97 05 – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομέ
νου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

8%

A

A

Παρατήρηση

L 250/328

ΣΟ 2014

EL

– – – Άλλα
––––

Με προσθήκη αλκοόλης

–––––

––––––

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτ
λο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

2008 97 12 – – – – – – –

Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβα
νομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά
φρούτα και τροπικούς καρπούς
50 % ή περισσότερο)

Γεωργία

16 %

A

A

2008 97 14 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %

A

A

––––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαί
νει το 9 % κατά βάρος

Άλλα
Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβα
νομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά
φρούτα και τροπικούς καρπούς
50 % ή περισσότερο)

Γεωργία

16 %
+ 2,6 EUR/
100 kg

A

A

2008 97 18 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

2008 97 16 – – – – – – –

Περιγραφή

–––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Άλλα
EL

––––––

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτ
λο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas
Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβα
νομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά
φρούτα και τροπικούς καρπούς
50 % ή περισσότερο)

Γεωργία

15 %

A

A

2008 97 34 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

24 %

A

A

––––––

Άλλα

2008 97 36 – – – – – – –

Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβα
νομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά
φρούτα και τροπικούς καρπούς
50 % ή περισσότερο)

Γεωργία

16 %

A

A

2008 97 38 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %

A

A

Γεωργία

11 %

X

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 97 32 – – – – – – –

––––

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

–––––

Με προσθήκη ζάχαρης

––––––

2008 97 51 – – – – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιε
χομένου που υπερβαίνει το 1 kg

L 250/329

Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβα
νομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά
φρούτα και τροπικούς καρπούς
50 % ή περισσότερο)

Περιγραφή

2008 97 59 – – – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

17,6 %

N*

A

Άλλα

–––––––

Μείγματα στα οποία κανένας από
τους καρπούς και τα φρούτα που
τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το
50 % κατά βάρος του συνόλου των
καρπών και φρούτων
Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμ
βανομένων των μειγμάτων περιε
κτικότητας κατά βάρος σε τρο
πικά φρούτα και τροπικούς καρ
πούς 50 % ή περισσότερο)

Γεωργία

8,5 %

O*

A

2008 97 74 – – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

13,6 %

N*

A

–––––––

Άλλα

2008 97 76 – – – – – – – –

Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμ
βανομένων των μειγμάτων περιε
κτικότητας κατά βάρος σε τρο
πικά φρούτα και τροπικούς καρ
πούς 50 % ή περισσότερο)

Γεωργία

12 %

X

A

2008 97 78 – – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

19,2 %

N*

A

Γεωργία

11,5 %

X

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 97 72 – – – – – – – –

–––––

Παρατήρηση

EL

––––––

Άλλα

Τομέας

L 250/330

ΣΟ 2014

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συ
σκευασίες καθαρού περιεχομένου

––––––
2008 97 92 – – – – – – –

5 kg ή περισσότερο

16.9.2016

Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβα
νομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά
φρούτα και τροπικούς καρπούς
50 % ή περισσότερο)

Περιγραφή

2008 97 93 – – – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

18,4 %

X

A

4,5 kg ή περισσότερο αλλά λιγότερο
των 5 kg
Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβα
νομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά
φρούτα και τροπικούς καρπούς
50 % ή περισσότερο)

Γεωργία

11,5 %

X

A

2008 97 96 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

18,4 %

X

A

Λιγότερο των 4,5 kg

2008 97 97 – – – – – – –

Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβα
νομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά
φρούτα και τροπικούς καρπούς
50 % ή περισσότερο)

Γεωργία

11,5 %

X

A

2008 97 98 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

18,4 %

N*

A

Γεωργία

10 %

A

A

2008 99

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 97 94 – – – – – – –

––––––

Παρατήρηση

EL

––––––

Άλλα

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
– – – Με προσθήκη αλκοόλης
––––

Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

L 250/331

2008 99 11 – – – – –

Ζιγγίβερι

Περιγραφή

2008 99 19 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

16 %

A

A

Σταφύλια
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαί
νει το 13 % κατά βάρος

Γεωργία

25,6 %
+ 3,8 EUR/
100 kg

A

A

2008 99 23 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %

A

A

Άλλα

–––––

Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαί
νει το 9 % κατά βάρος

––––––

Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

2008 99 24 – – – – – – –

Τροπικά φρούτα

Γεωργία

16 %

A

A

2008 99 28 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %

A

A

––––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 99 21 – – – – –

––––

Παρατήρηση

EL

––––

Άλλα

Τομέας

L 250/332

ΣΟ 2014

Άλλα
Τροπικά φρούτα

Γεωργία

16 %
+ 2,6 EUR/
100 kg

A

A

2008 99 34 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016

2008 99 31 – – – – – – –

Περιγραφή

–––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Άλλα
EL

––––––

Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το
11,85 % mas

2008 99 36 – – – – – – –

Τροπικά φρούτα

Γεωργία

15 %

A

A

2008 99 37 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

24 %

A

A

Άλλα

2008 99 38 – – – – – – –

Τροπικά φρούτα

Γεωργία

16 %

A

A

2008 99 40 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

25,6 %

A

A

– – – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευα
σίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει
το 1 kg
Ζιγγίβερι

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2008 99 43 – – – – –

Σταφύλια

Γεωργία

19,2 %

A

A

2008 99 45 – – – – –

Δαμάσκηνα

Γεωργία

17,6 %

A

A

2008 99 48 – – – – –

Τροπικά φρούτα

Γεωργία

11 %

A

A

2008 99 49 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

17,6 %

A

A

L 250/333

2008 99 41 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––––

––––

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

EL

Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευα
σίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ
βαίνει το 1 kg
Ζιγγίβερι

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2008 99 63 – – – – –

Τροπικά φρούτα

Γεωργία

13 %

A

A

2008 99 67 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

20,8 %

A

A

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

–––––

Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθα
ρού περιεχομένου

2008 99 72 – – – – – –

5 kg ή περισσότερο

Γεωργία

15,2 %

A

A

2008 99 78 – – – – – –

Λιγότερο των 5 kg

Γεωργία

18,4 %

A

A

Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι
(Zea mays var. saccharata)

Γεωργία

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net eda

0%
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

2008 99 91 – – – – –

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυ
κοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη
φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε
άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του
5%

Γεωργία

8,3 %
+ 3,8 EUR/
100 kg/net eda

0%
+ 3,8 EUR/
100 kg/net
eda

A

2008 99 99 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

18,4 %

A

A

16.9.2016

2008 99 85 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2008 99 51 – – – – –

––––

Παρατήρηση

L 250/334

ΣΟ 2014

2009

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

EL

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο
μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υπο
στεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Χυμοί πορτοκαλιού

2009 11

– – Κατεψυγμένοι

2009 11 11 – – – –

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

Γεωργία

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 11 19 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

33,6 %

A

A

– – – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότη
τας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το
30 % κατά βάρος

Γεωργία

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 11 99 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

15,2 %

P*

A

Γεωργία

12,2 %

X

A

2009 12 00 – – Μη κατεψυγμένοι, αξίας Βrix που δεν υπερβαίνει
το 20

L 250/335

2009 11 91 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

2009 19

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/336

ΣΟ 2014

– – Άλλοι
EL

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

Γεωργία

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 19 19 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

33,6 %

A

A

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν
υπερβαίνει το 67
2009 19 91 – – – –

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότη
τας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το
30 % κατά βάρος

Γεωργία

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 19 98 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

12,2 %

A

A

Γεωργία

12 %

A

A

Γεωργία

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 19 11 – – – –

– Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ
2009 21 00 – – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20
2009 29

– – Άλλοι
– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

16.9.2016

2009 29 11 – – – –

Περιγραφή

2009 29 19 – – – –

Άλλοι

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

33,6 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

EL

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν
υπερβαίνει το 67

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότη
τας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το
30 % κατά βάρος

Γεωργία

12 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 29 99 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

12 %

A

A

– Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς

2009 31

– – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

– – – Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg
καθαρού βάρους

2009 31 11 – – – –

Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

14,4 %

A

A

2009 31 19 – – – –

Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

15,2 %

A

A

Γεωργία

14,4 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 29 91 – – – –

– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

––––

Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

L 250/337

2009 31 51 – – – – –

Λεμονιών

Περιγραφή

2009 31 59 – – – – –

Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

15,2 %

A

A

Παρατήρηση

L 250/338

ΣΟ 2014

EL

––––

Άλλων εσπεριδοειδών

2009 31 91 – – – – –

Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

14,4 %

A

A

2009 31 99 – – – – –

Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

15,2 %

A

A

– – Άλλοι

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

2009 39 11 – – – –

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

Γεωργία

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 19 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

33,6 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 39

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν
υπερβαίνει το 67

––––

Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg
καθαρού βάρους

Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

14,4 %

A

A

2009 39 39 – – – – –

Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

15,2 %

A

A

16.9.2016

2009 39 31 – – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους
EL

–––––

Λεμονιών
Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

Γεωργία

14,4 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 55 – – – – – –

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βά
ρος

Γεωργία

14,4 %

A

A

2009 39 59 – – – – – –

Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

15,2 %

A

A

–––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 39 51 – – – – – –

Άλλων εσπεριδοειδών

2009 39 91 – – – – – –

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

Γεωργία

14,4 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 95 – – – – – –

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βά
ρος

Γεωργία

14,4 %

A

A

2009 39 99 – – – – – –

Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

15,2 %

A

A

Γεωργία

15,2 %

Q*

A

– Χυμοί ανανά
2009 41

– – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

2009 41 92 – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

L 250/339

Όσον αφορά την περιγραφή του προϊόντος, η κατη
γορία σταδιακής κατάργησης για τη Νότια Αφρική:
εξαιρουμένης αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR/
100 kg καθαρού βάρους

Περιγραφή

2009 41 99 – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

16 %

A

A

Παρατήρηση

EL

2009 49

Τομέας

L 250/340

ΣΟ 2014

– – Άλλοι
– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

Γεωργία

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 49 19 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

33,6 %

A

A

Γεωργία

15,2 %

Q*

A

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν
υπερβαίνει το 67
2009 49 30 – – – –

––––

Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg
καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα
ζάχαρα
Άλλοι
Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

Γεωργία

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 49 93 – – – – –

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

Γεωργία

15,2 %

X

A

2009 49 99 – – – – –

Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

16 %

A

A

Γεωργία

16 %

A

A

2009 50

– Χυμοί ντομάτας

2009 50 10 – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

16.9.2016

2009 49 91 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 49 11 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

16,8 %

A

A

2009 61 10 – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 18 € ανά 100 kg
καθαρού βάρους

Γεωργία

Τιμές εισόδου

X

A

2009 61 90 – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

Γεωργία

22,4 %
+ 27 EUR/hl

X

A

2009 50 90 – – Άλλοι
– Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται
και ο μούστος σταφυλιών)
2009 61

– – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 30

– – Άλλοι
– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

2009 69 11 – – – –

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

Γεωργία

40 %
+ 121 EUR/hl
+ 20,6 EUR/
100 kg

X

A

2009 69 19 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

Τιμές εισόδου

X

A

Γεωργία

Τιμές εισόδου

X

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 69

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 30 αλλά δεν
υπερβαίνει το 67
––––

Συμπυκνωμένοι

L 250/341

2009 69 51 – – – – –

Αξίας που υπερβαίνει τα 18 € ανά 100 kg
καθαρού βάρους

Περιγραφή

2009 69 59 – – – – –

Άλλοι

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Τιμές εισόδου

X

A

Παρατήρηση

L 250/342

ΣΟ 2014

EL

––––

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

–––––

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

Συμπυκνωμένοι

Γεωργία

22,4 %
+ 131 EUR/hl
+ 20,6 EUR/
100 kg

X

A

2009 69 79 – – – – – –

Άλλοι

Γεωργία

22,4 %
+ 27 EUR/hl
+ 20,6 EUR/
100 kg

X

A

Γεωργία

22,4 %
+ 27 EUR/hl

X

A

2009 71 20 – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

18 %

Q*

A

2009 71 99 – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

18 %

Q*

A

2009 69 90 – – – – –

Άλλοι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 69 71 – – – – – –

– Χυμοί μήλων

2009 71

– – Άλλοι

16.9.2016

2009 79

– – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

Γεωργία

30 %
+ 18,4 EUR/
100 kg

Q*

A

2009 79 19 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

30 %

Q*

A

Γεωργία

18 %

Q*

A

EL

2009 79 11 – – – –

– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν
υπερβαίνει το 67

––––

Αξίας που υπερβαίνει τα 18 € ανά 100 kg
καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα
ζάχαρα
Άλλοι

2009 79 91 – – – – –

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

Γεωργία

18 %
+ 19,3 EUR/
100 kg

Q*

A

2009 79 98 – – – – –

Άλλοι

Γεωργία

18 %

Q*

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 79 30 – – – –

– Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού
2009 81

– – Καρποί των φυτών airelles, myrtilles (Vacci
nium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitis-idaea)
– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

Γεωργία

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 81 19 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

33,6 %

A

A

L 250/343

2009 81 11 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

16,8 %

A

A

Παρατήρηση

L 250/344

ΣΟ 2014

– – – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67

––––

Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg
καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα
ζάχαρα
Άλλοι
Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

Γεωργία

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 81 59 – – – – –

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

Γεωργία

16,8 %

A

A

–––––

Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 81 95 – – – – – –

Χυμοί φρούτου του είδους Vacci
nium macrocarpon

Γεωργία

14 %

A

A

2009 81 99 – – – – – –

Άλλοι

Γεωργία

17,6 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 81 51 – – – – –

2009 89

EL

2009 81 31 – – – –

– – Άλλοι
– – – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
––––

Χυμοί αχλαδιών
Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

Γεωργία

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 19 – – – – –

Άλλοι

Γεωργία

33,6 %

A

A

16.9.2016

2009 89 11 – – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Άλλοι
EL

–––––

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους
Χυμοί από τροπικά φρούτα

Γεωργία

21 %
+ 12,9 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 35 – – – – – –

Άλλοι

Γεωργία

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

–––––

Άλλοι

2009 89 36 – – – – – –

Χυμοί από τροπικά φρούτα

Γεωργία

21 %

A

A

2009 89 38 – – – – – –

Άλλοι

Γεωργία

33,6 %

A

A

Γεωργία

19,2 %

A

A

Γεωργία

19,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

– – – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 89 34 – – – – – –

––––

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Χυμοί αχλαδιών

2009 89 50 – – – – –

–––––

Άλλοι
Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

L 250/345

2009 89 61 – – – – – –

Αξίας που υπερβαίνει τα 18 € ανά
100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν
πρόσθετα ζάχαρα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βά
ρος

Γεωργία

19,2 %

A

A

2009 89 69 – – – – – –

Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

20 %

A*

A

––––

EL

2009 89 63 – – – – – –

Παρατήρηση

L 250/346

ΣΟ 2014

Άλλοι

–––––

2009 89 71 – – – – – –

Χυμοί κερασιών

Γεωργία

16,8 %

X

A

2009 89 73 – – – – – –

Χυμοί από τροπικά φρούτα

Γεωργία

10,5 %

A

A

2009 89 79 – – – – – –

Άλλοι

Γεωργία

16,8 %

A

A

–––––

Άλλοι

––––––

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
Χυμοί από τροπικά φρούτα

Γεωργία

10,5 %
+ 12,9 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 86 – – – – – – –

Άλλοι

Γεωργία

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

10,5 %

A

A

––––––

2009 89 88 – – – – – – –

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βά
ρος
Χυμοί από τροπικά φρούτα

16.9.2016

2009 89 85 – – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν
πρόσθετα ζάχαρα

Περιγραφή

2009 89 89 – – – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

16,8 %

A

A

Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
Χυμοί κερασιών

Γεωργία

17,6 %

A

A

2009 89 97 – – – – – – –

Χυμοί από τροπικά φρούτα

Γεωργία

11 %

A

A

2009 89 99 – – – – – – –

Άλλοι

Γεωργία

17,6 %

A

A

– Μείγματα χυμών
– – Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
– – – Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών

2009 90 11 – – – –

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

Γεωργία

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 19 – – – –

Άλλα

Γεωργία

33,6 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 89 96 – – – – – – –

2009 90

Παρατήρηση

EL

––––––

Άλλοι

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους

Γεωργία

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 29 – – – –

Άλλα

Γεωργία

33,6 %

A

A

L 250/347

2009 90 21 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/348

ΣΟ 2014

– – Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67
EL

– – – Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 € ανά
100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότη
τας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το
30 % κατά βάρος

Γεωργία

20 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 39 – – – –

Άλλα

Γεωργία

20 %

A

A

– – – Άλλα

––––

Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg
καθαρού βάρους

–––––

Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυ
μού ανανά

2009 90 41 – – – – – –

Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

15,2 %

A

A

2009 90 49 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

16 %

12,5 %

A

–––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 90 31 – – – –

Άλλα

Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

16,8 %

A

A

2009 90 59 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

17,6 %

A

A

16.9.2016

2009 90 51 – – – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά
100 kg καθαρού βάρους
EL

–––––

Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυ
μού ανανά
Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

Γεωργία

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

11,7 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

2009 90 73 – – – – – –

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βά
ρος

Γεωργία

15,2 %

A

A

2009 90 79 – – – – – –

Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

Γεωργία

16 %

A

A

Γεωργία

10,5 %
+ 12,9 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

10,5 %

A

A

–––––

Άλλα

––––––

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2009 90 92 – – – – – – –

Μείγματα
φρούτα

2009 90 94 – – – – – – –

Άλλα

––––––

από

τροπικά

Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα
που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βά
ρος
Μείγματα
φρούτα

χυμών

από

τροπικά

L 250/349

2009 90 95 – – – – – – –

χυμών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009 90 71 – – – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

16,8 %

A

A

Γεωργία

11 %

A

A

Γεωργία

17,6 %

A

A

Γεωργία

9%

3,1 %

A

2101 12 92 – – – Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλί
σματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ

Γεωργία

11,5 %

8%

A

2101 12 98 – – – Άλλα

Γεωργία

9 % + EA

0 % + EA

A

2009 90 96 – – – – – – –
––––––

Άλλα
Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 90 97 – – – – – – –

Μείγματα
φρούτα

2009 90 98 – – – – – – –

Άλλα

χυμών

από

τροπικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ,
τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα
προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το
ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατά
στατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και
συμπυκνώματα αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21

– Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα
καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλί
σματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση
τον καφέ
2101 11 00 – – Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα
2101 12

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/350

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα,
αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον
καφέ

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

6%

A

A

2101 20 92 – – – Με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυ
κνώματα τσαγιού ή ματέ

Γεωργία

6%

A

A

2101 20 98 – – – Άλλα

Γεωργία

6,5 % + EA

0 % + EA

A

2101 30 11 – – – Κιχώριο φρυγμένο

Γεωργία

11,5 %

8%

A

2101 30 19 – – – Άλλα

Γεωργία

5,1 %
+ 12,7 EUR/
100 kg

0%
+ 12,7 EUR/
100 kg

A

Γεωργία

14,1 %

9,8 %

A

2101 20

Περιγραφή

2101 20 20 – – Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα

EL

– Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσα
γιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα
εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με
βάση το τσάι ή το ματέ

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Παρασκευάσματα

– Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατά
στατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα
και συμπυκνώματα αυτών
– – Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατά
στατα του καφέ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2101 30

– – Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα
φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υπο
κατάστατων του καφέ
L 250/351

2101 30 91 – – – Φρυγμένου κιχωρίου

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

10,8 %
+ 22,7 EUR/
100 kg

7,3 %
+ 22,7 EUR/
100 kg

A

Γεωργία

10,9 %

A*

A

2102 10 31 – – – Αποξεραμένες

Γεωργία

12 %

A*

A

2102 10 39 – – – Άλλες

Γεωργία

12 %

8,5 %

A

2102 10 90 – – Άλλες

Γεωργία

14,7 %

R*

A

2102 20 11 – – – Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και
σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Γεωργία

8,3 %

4,8 %

A

2102 20 19 – – – Άλλες

Γεωργία

5,1 %

A

A

2101 30 99 – – – Άλλα

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτ
ταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της
κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης,
παρασκευασμένες

2102 10

– Ζύμες ενεργές

2102 10 10 – – Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)
– – Ζύμες αρτοποίησης

2102 20

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2102

Τομέας

EL

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Περιγραφή

L 250/352

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

ΣΟ 2014

– Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μι
κροοργανισμοί
– – Ζύμες αδρανείς

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2102 20 90 – – Άλλες

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2102 30 00 – Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευα
σμένες

Γεωργία

6,1 %

A

A

2103 10 00 – Σάλτσα σόγιας

Γεωργία

7,7 %

A

A

2103 20 00 – Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντο
μάτας

Γεωργία

10,2 %

6,7 %

A

2103 30 10 – – Αλεύρι από σινάπι

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2103 30 90 – – Μουστάρδα παρασκευασμένη

Γεωργία

9%

A

A

2103 90 10 – – Τσάτνυ (μάγγο) υγρό

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2103 90 30 – – Πικρά αρωματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο
ίσο ή ανώτερο του 44,2 % vol που δεν υπερβαί
νει το 49,2 % vol, που περιέχουν 1,5 % μέχρι
6 % κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διά
φορα συστατικά, 4 % μέχρι 10 % ζάχαρη και
παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που
δεν υπερβαίνει τα 0,50 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2103 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

7,7 %

A

A

2103

2103 90

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρα
σκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα.
Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη

– Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2103 30

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

L 250/353

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2104 10 00 – Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες
και ζωμοί παρασκευασμένα

Γεωργία

11,5 %

A

A

2104 20 00 – Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενο
ποιημένα

Γεωργία

14,1 %

A

A

2104

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και
ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής
σύνθετα, ομογενοποιημένα

5,1 %
8,6 %
+ 20,2 EUR/
+ 20,2 EUR/
100 kg MAX
100 kg MAX
19,4 + 9,4 EUR/ 19,4+9,4EUR/
100 kg
100 kg

A

2105 00 91 – – Ίσης ή ανώτερης του 3 % και κατώτερης του
7%

Γεωργία

8%
+ 38,5 EUR/
100 kg MAX
18,1 + 7 EUR/
100 kg

4,5 %
+ 38,5 EUR/
100 kg MAX
18,1 + 7 EUR/
100 kg

A

2105 00 99 – – Ίσης ή ανώτερης του 7 %

Γεωργία

4,4 %
7,9 %
+ 54 EUR/
+ 54 EUR/
100 kg MAX
100 kg MAX
17,8 + 6,9 EUR/ 17,8+6,9EUR/
100 kg
100 kg

A

– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα

16.9.2016

Γεωργία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

2105 00 10 – Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγό
τερο του 3 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από
το γάλα

Παρατήρηση

EL

2105 00

Περιγραφή

L 250/354

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2106 10 20 – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχο
νται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυ
κόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά
βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζα
χαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυ
κόζη ή άμυλα κάθε είδους

Γεωργία

12,8 %

12,8 %

A

2106 10 80 – – Άλλα

Γεωργία

EA

X

A

Γεωργία

17,3 % MIN
1 EUR/% vol/hl

12,1 %

A

Γεωργία

42,7 EUR/
100 kg/net mas

X

A

Περιγραφή

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού

2106 10

– Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής
σύστασης

EL

2106

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

2106 90 20 – – Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα
από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες,
των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρα
σκευή ποτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2106 90

– – Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προ
σθήκη χρωστικών ουσιών
2106 90 30 – – – Ισογλυκόζης

– – – Άλλα
Λακτόζης

Γεωργία

14 EUR/100 kg

A

A

2106 90 55 – – – –

Γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης

Γεωργία

20 EUR/100 kg

X

A

L 250/355

2106 90 51 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

A

2106 90 92 – – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχο
νται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη,
γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν
κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες
που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του
5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του
5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

Γεωργία

12,8 %

A

A

2106 90 98 – – – Άλλα

Γεωργία

9 % + EA

5,5 % + EA

A

2201 10 11 – – – Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO2)

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2201 10 19 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2201 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Άλλα

EL

Γεωργία

2106 90 59 – – – –

Παρατήρηση

L 250/356

ΣΟ 2014

– – Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 — ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ
ΚΑΙ ΞΙΔΙ

2201

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τε
χνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρω
ματισμένα. Πάγος και χιόνι

2201 10

– Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22

– – Φυσικά μεταλλικά νερά

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

9,6 %

A

A

Γεωργία

9,6 %

A

A

2202 90 91 – – – Κατώτερης του 0,2 %

Γεωργία

6,4 %
+ 13,7 EUR/
100 kg

0%
+ 13,7 EUR/
100 kg

A

2202 90 95 – – – Ίσης ή ανώτερης του 0,2 % και κατώτερης
του 2 %

Γεωργία

5,5 %
+ 12,1 EUR/
100 kg

0%
+ 12,1 EUR/
100 kg

A

2202 90 99 – – – Ίσης ή ανώτερης του 2 %

Γεωργία

5,4 %
+ 21,2 EUR/
100 kg

0%
+ 21,2 EUR/
100 kg

A

Περιγραφή

2201 90 00 – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά
και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοο
λούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λα
χανικών της κλάσης 2009

2202 90

– Άλλα

2202 90 10 – – Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401
ως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από
προϊόντα των κλάσεων 0401 ως 0404
– – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές
ύλες που προέρχονται από τις κλάσεις 0401 ως
0404

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2202 10 00 – Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά
και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλ
λων γλυκαντικών ή αρωματισμένα

L 250/357

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2203 00 01 – – Σε φιάλες

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2203 00 09 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2203 00 10 – Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2204 10 11 – – – Καμπανίτης

Γεωργία

32 EUR/hl

A*

A

2204 10 91 – – – Asti spumante

Γεωργία

32 EUR/hl

A*

A

2204 10 93 – – – Άλλα

Γεωργία

32 EUR/hl

A

A

2204 10 94 – – Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη
(ΠΓΕ)

Γεωργία

32 EUR/hl

A

A

2203 00

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/358

Τομέας

ΣΟ 2014

Μπύρα από βύνη
EL

– Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα
10 l

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μού
στος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009

2204 10

– Κρασιά αφρώδη

– – Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης
(ΠΟΠ)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2204 10 96 – – Άλλα ποικιλιακά κρασιά

Γεωργία

32 EUR/hl

A

A

2204 10 98 – – Άλλα

Γεωργία

32 EUR/hl

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η
ζύμωση εμποδίστηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλ
κοόλης
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 21

– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

– – – Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται
στη διάκριση 2204 10, που παρουσιάζονται
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιτα
ριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδε
τήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που
παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμο
κρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται
στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, του
λάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar

Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέ
λευσης (ΠΟΠ)

Γεωργία

32 EUR/hl

A

A

2204 21 07 – – – –

Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική έν
δειξη (ΠΓΕ)

Γεωργία

32 EUR/hl

A

A

2204 21 08 – – – –

Άλλα ποικιλιακά κρασιά

Γεωργία

32 EUR/hl

A

A

2204 21 09 – – – –

Άλλα

Γεωργία

32 EUR/hl

A

A

L 250/359

2204 21 06 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/360

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
EL

––––

Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

–––––

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
που δεν υπερβαίνει το 15 % vol

––––––

–––––––

Κρασιά λευκά
Alsace (Αλσατίας)

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 12 – – – – – – – –

Bordeaux (Μπορντό)

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 13 – – – – – – – –

Bourgogne (Βουργουνδίας)

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 17 – – – – – – – –

Val de Loire

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

16.9.2016

2204 21 11 – – – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ)

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

EL

Περιγραφή

16.9.2016

ΣΟ 2014

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 19 – – – – – – – –

Pfalz (Παλατινάτου)

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 22 – – – – – – – –

Rheinhessen (Ρηνανίας-Έσσης)

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 23 – – – – – – – –

Tokaj

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 14,8 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,8 EUR/hl.

2204 21 24 – – – – – – – –

Lazio

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 26 – – – – – – – –

Toscana (Τοσκάνης)

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

L 250/361

Mosel

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 21 18 – – – – – – – –

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

EL

Περιγραφή

L 250/362

ΣΟ 2014

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 28 – – – – – – – –

Veneto

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 32 – – – – – – – –

Vinho Verde

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 34 – – – – – – – –

Penedés

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 36 – – – – – – – –

Rioja

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 37 – – – – – – – –

Valencia

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

16.9.2016

Trentino, Alto Adigeκαι Friuli

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 21 27 – – – – – – – –

2204 21 38 – – – – – – – –

–––––––

Άλλα

Παρατήρηση

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

EL

Περιγραφή

16.9.2016

ΣΟ 2014

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

Άλλα
Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 43 – – – – – – – –

Bourgogne (Βουργουνδίας)

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 44 – – – – – – – –

Beaujolais

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 46 – – – – – – – –

Côtes-du-Rhône

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 47 – – – – – – – –

Languedoc-Roussillon

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

L 250/363

Bordeaux (Μπορντό)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 21 42 – – – – – – – –

L 250/364

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

EL

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

Veneto

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

Dão, Bairrada και Douro

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2204 21 48 – – – – – – – –

Val de Loire

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

2204 21 62 – – – – – – – –

Piemonte

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

2204 21 66 – – – – – – – –

Toscana (Τοσκάνης)

Γεωργία

2204 21 67 – – – – – – – –

Trentino και Alto Adige

2204 21 68 – – – – – – – –

2204 21 69 – – – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρατήρηση

Περιγραφή

ΣΟ 2014

16.9.2016

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

EL

Περιγραφή

16.9.2016

ΣΟ 2014

Navarra

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 74 – – – – – – – –

Penedés

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 76 – – – – – – – –

Rioja

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 77 – – – – – – – –

Valdepeñas

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 78 – – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

––––––

2204 21 79 – – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 21 71 – – – – – – – –

Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική
ένδειξη (ΠΓΕ)
Κρασιά λευκά

L 250/365

2204 21 80 – – – – – – –

––––––

Άλλα

Παρατήρηση

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

EL

Περιγραφή

L 250/366

ΣΟ 2014

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

Άλλα ποικιλιακά κρασιά

Κρασιά λευκά

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 82 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

––––––

Άλλα

Κρασιά λευκά

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 84 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

16.9.2016

2204 21 83 – – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 21 81 – – – – – – –

Περιγραφή

–––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

––––––

EL

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν
υπερβαίνει το 22 % vol

16.9.2016

ΣΟ 2014

Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστα
τευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)
Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 14,8 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 15,8 EUR/hl.

2204 21 86 – – – – – – –

Xérès

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 14,8 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 15,8 EUR/hl.

2204 21 87 – – – – – – –

Κρασί Marsala

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 18,6 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

2204 21 88 – – – – – – –

Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 18,6 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

2204 21 89 – – – – – – –

Κρασί Porto

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 14,8 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 15,8 EUR/hl.

L 250/367

Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setu
bal

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 21 85 – – – – – – –

2204 21 90 – – – – – – –

2204 21 91 – – – – – –

––––

Άλλα

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
που υπερβαίνει το 22 % vol

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 18,6 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 18,6 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

1,75 EUR/%
vol/hl

S*

A

Βλ. παρατήρηση

S

A

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

Γεωργία

Γεωργία

Άλλα

–––––

2204 21 93 – – – – – –

Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστα
τευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

Κρασιά λευκά

16.9.2016

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 18,6 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 21 92 – – – – –

Άλλα

Παρατήρηση

EL

Περιγραφή

L 250/368

ΣΟ 2014

Περιγραφή

2204 21 94 – – – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 18,6 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

Παρατήρηση

Άλλα ποικιλιακά κρασιά
Κρασιά λευκά

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 18,6 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

2204 21 96 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 18,6 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

L 250/369

2204 21 95 – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

EL

–––––

Άλλα

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

Περιγραφή

–––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

Άλλα
Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 18,6 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

2204 21 98 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
15,4 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 18,6 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

Γεωργία

32 EUR/hl

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κρασιά λευκά

EL

2204 21 97 – – – – – –

2204 29

L 250/370

ΣΟ 2014

– – Άλλα

16.9.2016

2204 29 10 – – – Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται
στη διάκριση 2204 10, που παρουσιάζονται
σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιτα
ριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδε
τήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που
παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμο
κρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται
στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, του
λάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
EL

––––

Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

–––––

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
που δεν υπερβαίνει το 15 % vol

––––––

–––––––

Κρασιά λευκά
Tokaj

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 13,1 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
14,2 EUR/hl.

2204 29 12 – – – – – – – –

Bordeaux (Μπορντό)

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 13 – – – – – – – –

Bourgogne (Βουργουνδίας)

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 17 – – – – – – – –

Val de Loire

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

L 250/371

2204 29 11 – – – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ)

2204 29 18 – – – – – – – –

–––––––

Άλλα

Παρατήρηση

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

EL

Περιγραφή

L 250/372

ΣΟ 2014

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

Άλλα
Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 43 – – – – – – – –

Bourgogne (Βουργουνδίας)

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 44 – – – – – – – –

Beaujolais

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 46 – – – – – – – –

Côtes-du-Rhône

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 47 – – – – – – – –

Languedoc-Roussillon

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

16.9.2016

Bordeaux (Μπορντό)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 29 42 – – – – – – – –

16.9.2016

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

EL

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2204 29 48 – – – – – – – –

Val de Loire

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

2204 29 58 – – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

––––––

Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική
ένδειξη (ΠΓΕ)

2204 29 79 – – – – – – –

Κρασιά λευκά

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 80 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

––––––

2204 29 81 – – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρατήρηση

Περιγραφή

ΣΟ 2014

Άλλα ποικιλιακά κρασιά

Κρασιά λευκά

L 250/373

2204 29 82 – – – – – – –

––––––

Άλλα

Παρατήρηση

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

EL

Περιγραφή

L 250/374

ΣΟ 2014

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

Άλλα

Κρασιά λευκά

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 84 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 12,1 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 13,1 EUR/hl.

–––––

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν
υπερβαίνει το 22 % vol

––––––

2204 29 85 – – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 29 83 – – – – – – –

Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστα
τευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setu
bal

16.9.2016

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

EL

Περιγραφή

16.9.2016

ΣΟ 2014

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 12,1 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 13,1 EUR/hl.

2204 29 87 – – – – – – –

Κρασί Marsala

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 15,4 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

2204 29 88 – – – – – – –

Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 15,4 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

2204 29 89 – – – – – – –

Κρασί Porto

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 12,1 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 13,1 EUR/hl.

2204 29 90 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 15,4 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερ
βαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol: 15,4 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά
δεν υπερβαίνει το 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

2204 29 91 – – – – – –

Άλλα

L 250/375

Xérès

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 29 86 – – – – – – –

Περιγραφή

2204 29 92 – – – – –

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
που υπερβαίνει το 22 % vol

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

1,75 EUR/%
vol/hl

S*

A

Παρατήρηση

L 250/376

ΣΟ 2014

EL

––––

Άλλα

–––––

Κρασιά λευκά

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 15,4 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

2204 29 94 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 15,4 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

16.9.2016

2204 29 93 – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστα
τευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

Περιγραφή

–––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

Άλλα ποικιλιακά κρασιά
Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 15,4 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

2204 29 96 – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 15,4 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 15,4 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

2204 29 97 – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κρασιά λευκά

EL

2204 29 95 – – – – – –

–––––

16.9.2016

ΣΟ 2014

Άλλα
Κρασιά λευκά

L 250/377

Περιγραφή

2204 29 98 – – – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Βλ. παρατήρηση

S*

A

Γεωργία

32 %

A

A

Παρατήρηση

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 13 % vol: 9,9 EUR/hl· που έχουν
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:
12,1 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερ
βαίνει το 18 % vol: 15,4 EUR/hl· που έχουν απο
κτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το
18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:
20,9 EUR/hl· που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

– Άλλοι μούστοι σταφυλιών

2204 30 10 – – Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν
η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός
απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης

– – Άλλοι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

EL

2204 30

Άλλα

Τομέας

L 250/378

ΣΟ 2014

– – – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/
cm3 σε 20 °C και που έχουν αποκτημένο αλ
κοολικό τίτλο 1 % vol ή λιγότερο

Συμπυκνωμένοι

Γεωργία

Τιμές εισόδου

20,6 EUR/
100 kg/net

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, διατηρείται το σύστημα τιμής
εισόδου.

2204 30 94 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

Τιμές εισόδου

20,6 EUR/
100 kg/net

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, διατηρείται το σύστημα τιμής
εισόδου.

16.9.2016

2204 30 92 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλοι
EL

Συμπυκνωμένοι

Γεωργία

Τιμές εισόδου

20,6 EUR/
100 kg/net

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, διατηρείται το σύστημα τιμής
εισόδου.

2204 30 98 – – – –

Άλλοι

Γεωργία

Τιμές εισόδου

20,6 EUR/
100 kg/net

A

Όσον αφορά την κατηγορία σταδιακής κατάργησης
για τη Νότια Αφρική, διατηρείται το σύστημα τιμής
εισόδου.

2205 10 10 – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 18 % vol

Γεωργία

10,9 EUR/hl

7,6 EUR/hl

A

2205 10 90 – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που
υπερβαίνει το 18 % vol

Γεωργία

0,9 EUR/% vol/
hl + 6,4 EUR/hl

0 EUR/% vol/
hl + 4,4 EUR/
hl

A

2205 90 10 – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 18 % vol

Γεωργία

9 EUR/hl

6,3 EUR/hl

A

2205 90 90 – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που
υπερβαίνει το 18 % vol

Γεωργία

0,9 EUR/% vol/
hl

0 EUR/% vol/
hl

A

2205

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρα
σκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ου
σιών

2205 10

– Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα
2l

2205 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2204 30 96 – – – –

– Άλλα

L 250/379

2206 00

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

EL

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλί
της, απίτης, υδρόμελι)· μείγματα ποτών που προέρχο
νται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχο
νται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, μη κα
τονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού
1,3 EUR/% vol/
hl MIN
7,2 EUR/hl

A

A

2206 00 31 – – – Μηλίτης και απίτης

Γεωργία

19,2 EUR/hl

A

A

2206 00 39 – – – Άλλα

Γεωργία

19,2 EUR/hl

A

A

– Άλλα
– – Αφρώδη

– – Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με
περιεχόμενο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργία

2206 00 10 – Κρασί δευτερίας (piquette)

Παρατήρηση

L 250/380

ΣΟ 2014

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
2206 00 51 – – – –

Μηλίτης και απίτης

Γεωργία

7,7 EUR/hl

A

A

2206 00 59 – – – –

Άλλα

Γεωργία

7,7 EUR/hl

A

A

– – – Που υπερβαίνει τα 2 l
Μηλίτης και απίτης

Γεωργία

5,76 EUR/hl

A

A

2206 00 89 – – – –

Άλλα

Γεωργία

5,76 EUR/hl

A

A

16.9.2016

2206 00 81 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2207 10 00 – Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο
αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο

Γεωργία

19,2 EUR/hl

T*

A

2207 20 00 – Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα,
οποιουδήποτε τίτλου

Γεωργία

10,2 EUR/hl

T*

A

2208 20 12 – – – Κονιάκ

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 20 14 – – – Αρμανιάκ

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 20 26 – – – Γκράπα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 20 27 – – – Μπράντυ Jerez

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 20 29 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2207

Περιγραφή

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλ
κοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα,
λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

2208 20

– Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα
– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 20 40 – – – Ακατέργαστα αποστάγματα

L 250/381

– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
που υπερβαίνει τα 2 l

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2208

EL

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλ
κοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλ
κοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε
τίτλου

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/382

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 20 64 – – – –

Αρμανιάκ

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 20 86 – – – –

Γκράπα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 20 87 – – – –

Μπράντυ Jerez

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 20 89 – – – –

Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 30 11 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 30 19 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 30

– Ουίσκι
– – Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία
με περιεχόμενο

– – Ουίσκι Scotch
2208 30 30 – – – Single malt whisky

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κονιάκ

EL

2208 20 62 – – – –

– – – Blended malt whisky, σε δοχεία περιεκτικό
τητας
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 30 49 – – – –

Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

– – – Single grain whisky και blended grain whi
sky, σε δοχεία περιεκτικότητας
2208 30 61 – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

16.9.2016

2208 30 41 – – – –

Περιγραφή

2208 30 69 – – – –

Που υπερβαίνει τα 2 l

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

A

A
EL

– – – Άλλα blended whisky, σε δοχεία περιεκτικό
τητας
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 30 79 – – – –

Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 30 82 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 30 88 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

0,6 EUR/% vol/
hl + 3,2 EUR/hl

0,6 EUR/%
vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

A

– – Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχό
μενο

– Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από
την απόσταξη προϊόντων ζαχαροκάλαμου που
έχουν υποστεί ζύμωση
– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 40 11 – – – Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες
εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση
ή μεγαλύτερη από 225 γραμμάρια/εκατόλιτρο
καθαρής αλκοόλης (με 10 % αποδεκτή από
κλιση)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2208 30 71 – – – –

2208 40

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Αξίας που υπερβαίνει 7,9 € ανά λίτρο κα
θαρής αλκοόλης

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 40 39 – – – –

Άλλα

Γεωργία

0,6 EUR/% vol/
hl + 3,2 EUR/hl

0,6 EUR/%
vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

A

L 250/383

2208 40 31 – – – –

Περιγραφή

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

0,6 EUR/% vol/
hl

0,6 EUR/%
vol/hl

A

Τομέας

Παρατήρηση

L 250/384

ΣΟ 2014

– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
που υπερβαίνει τα 2 l
EL

2208 40 51 – – – Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες
εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση
ή μεγαλύτερη από 225 γραμμάρια/εκατόλιτρο
καθαρής αλκοόλης (με 10 % αποδεκτή από
κλιση)

2208 40 91 – – – –

Αξίας που υπερβαίνει τα 2 € ανά λίτρο κα
θαρής αλκοόλης

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 40 99 – – – –

Άλλα

Γεωργία

0,6 EUR/% vol/
hl

0,6 EUR/%
vol/hl

A

2208 50 11 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 50 19 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 50 91 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 50 99 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 50

– Τζιν και τζινέβρα
– – Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχό
μενο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

– – Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιε
χόμενο

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2208 60 11 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 60 19 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 60 91 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 60 99 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 70 10 – – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 70 90 – – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 90 11 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 90 19 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 60

Περιγραφή

– Βότκα
EL

– – Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4 % vol
ή λιγότερο, σε δοχεία με περιεχόμενο

2208 90

– Λικέρ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο περισσό
τερο από 45,4 % vol σε δοχεία με περιεχόμενο

2208 70

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Αράκ, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχό
μενο

L 250/385

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2208 90 33 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 90 38 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/386

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Αποστάγματα από δαμάσκηνα, αχλάδια ή κερά
σια σε δοχεία με περιεχόμενο
EL

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
2208 90 41 – – – –

Ούζο

––––

Άλλα

–––––

Αποστάγματα

––––––

Φρούτων

2208 90 45 – – – – – – –

Calvados

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 90 48 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

––––––

Άλλα
Τεκίλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 90 56 – – – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Άλλα οινοπνευματώδη ποτά

16.9.2016

2208 90 54 – – – – – – –

2208 90 69 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευμα
τώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με πε
ριεχόμενο

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Που υπερβαίνει τα 2 l
EL

––––

Αποστάγματα (εξαιρουμένων των λικέρ)
Φρούτων

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 90 75 – – – – –

Τεκίλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 90 77 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2208 90 91 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

1 EUR/% vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0,7 EUR/%
vol/hl
+ 4,4 EUR/hl

A

2208 90 99 – – – Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

1 EUR/% vol/hl

0,7 EUR/%
vol/hl

A

2209 00 11 – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

6,4 EUR/hl

4,4 EUR/hl

A

2209 00 19 – – Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

4,8 EUR/hl

3,3 EUR/hl

A

2208 90 78 – – – –

Άλλα οινοπνευματώδη ποτά

– – Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ'
όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80 % vol,
που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο

2209 00

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2208 90 71 – – – – –

Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβά
νονται από οξικό οξύ
– Ξίδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με
περιεχόμενο

L 250/387

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2209 00 91 – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

5,12 EUR/hl

3,5 EUR/hl

A

2209 00 99 – – Που υπερβαίνει τα 2 l

Γεωργία

3,84 EUR/hl

2,6 EUR/hl

A

2301 10 00 – Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή
σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων.
Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2301 20 00 – Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή
σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα),
μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

Αλιεία

Ατελώς

A*

A

2302 10 10 – – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κα
τώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος

Γεωργία

44 EUR/
1 000 kg

X

A

2302 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

89 EUR/
1 000 kg

X

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/388

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχό
μενο
EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 — ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜ
ΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

2301

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβό
λων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρ
κινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα
υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου.
Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών

2302

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνι
σμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητρια
κών ή οσπριοειδών

2302 10

– Καλαμποκιού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23

16.9.2016

2302 30

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– Σιταριού
44 EUR/
1 000 kg

A

A

2302 30 90 – – Άλλα

Γεωργία

89 EUR/
1 000 kg

A

A

2302 40 02 – – – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι
κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος

Γεωργία

44 EUR/
1 000 kg

X

A

2302 40 08 – – – Άλλα

Γεωργία

89 EUR/
1 000 kg

X

A

Γεωργία

44 EUR/
1 000 kg

A

A

– Άλλων δημητριακών
– – Ρυζιού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργία

EL

2302 30 10 – – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κα
τώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των
οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά
μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm,
δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος ή, σε αντί
θετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει
περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα
σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή
ανώτερη του 1,5 % κατά βάρος

2302 40

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα

L 250/389

2302 40 10 – – – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι
κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των
οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά
μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων
0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος
ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το
προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο
έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζε
ται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 %
κατά βάρος

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

89 EUR/
1 000 kg

A

A

2302 50 00 – Οσπριοειδών

Γεωργία

5,1 %

A

A

2303 10 11 – – – Ανώτερης του 40 % κατά βάρος

Γεωργία

320 EUR/
1 000 kg

X

A

2303 10 19 – – – Κατώτερης ή ίσης του 40 % κατά βάρος

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2303 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2303 20 10 – – Πολτοί τεύτλων

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2303 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2303 30 00 – Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινο
πνευματοποιίας

Γεωργία

Ατελώς

A

A

EL

2302 40 90 – – – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/390

ΣΟ 2014

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα,
πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και
άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και
απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω
και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων

2303 10

– Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα
– – Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού
(με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέμα
τος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέ
ται σε ξερή ύλη

2303 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2303

– Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και
άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2304 00 00 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπα
σμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του σογιέλαιου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2305 00 00 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπα
σμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του αραχιδέλαιου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2306 10 00 – Σπερμάτων βαμβακιού

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2306 20 00 – Σπερμάτων λιναριού

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2306 30 00 – Σπερμάτων ηλιοτρόπιου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2306 41 00 – – Σπερμάτων αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χα
μηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2306 49 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2306 50 00 – Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2306 60 00 – Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2306

2306 90 05 – – Φύτρων καλαμποκιού

L 250/391

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπα
σμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την
εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα
των κλάσεων 2304 ή 2305

– Αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης

2306 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/392

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– – – Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξα
γωγής του ελαιολάδου
Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε
ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3 %

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2306 90 19 – – – –

Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε
ελαιόλαδο ανώτερη του 3 %

Γεωργία

48 EUR/
1 000 kg

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2307 00 11 – – Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του
7,9 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση
ή ανώτερη του 25 % κατά βάρος

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2307 00 19 – – Άλλες

Γεωργία

1,62 EUR/kg/
tot/alc

A

A

2307 00 90 – Τρυγιά ακάθαρτη

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2306 90 90 – – – Άλλα
2307 00

Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη
– Οινολάσπες

2308 00

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2306 90 11 – – – –

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και
υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για
τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού
– Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών (τσί
πουρα)
16.9.2016

2308 00 11 – – Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του
4,3 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση
ή ανώτερη του 40 % κατά βάρος

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

1,62 EUR/kg/
tot/alc

A

A

2308 00 40 – Βελανίδια και ινδικά κάστανα· Υπολείμματα από το
στύψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2308 00 90 – Άλλα

Γεωργία

1,6 %

A

A

EL

2308 00 19 – – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται
για τη διατροφή των ζώων

2309 10

– Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για
τη λιανική πώληση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2309

– – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή
σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτο
δεξτρίνης που υπάγονται στις διακρί
σεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90,
1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκο
μικά προϊόντα
– – – Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη,
ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι
μαλτοδεξτρίνης
––––

Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή
που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό
κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 %
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά
προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊό
ντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο
του 10 %

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2309 10 13 – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτο
κομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του
10 % και κατώτερης του 50 %

Γεωργία

498 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 15 – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτο
κομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του
50 % και κατώτερης του 75 %

Γεωργία

730 EUR/
1 000 kg

A

A

L 250/393

2309 10 11 – – – – –

Περιγραφή

2309 10 19 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

948 EUR/
1 000 kg

A

A

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε
είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης
ή ίσης του 30 %
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά
προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊό
ντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο
του 10 %

Γεωργία

Ατελώς

A

A

2309 10 33 – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτο
κομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του
10 % και κατώτερης του 50 %

Γεωργία

530 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 39 – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτο
κομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του
50 %

Γεωργία

888 EUR/
1 000 kg

A

A

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε
είδους ανώτερης του 30 %
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά
προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊό
ντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο
του 10 %

Γεωργία

102 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 53 – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτο
κομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του
10 % και κατώτερης του 50 %

Γεωργία

577 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 59 – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτο
κομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του
50 %

Γεωργία

730 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 70 – – – Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξ
τρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν
γαλακτοκομικά προϊόντα

Γεωργία

948 EUR/
1 000 kg

A

A

16.9.2016

2309 10 51 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2309 10 31 – – – – –

––––

Παρατήρηση

EL

––––

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτο
κομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του
75 %

Τομέας

L 250/394

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

9,6 %

A

A

2309 90 10 – – Προϊόντα με την ονομασία «διαλυτά», από ψάρια
ή θαλάσσια θηλαστικά

Γεωργία

3,8 %

A

A

2309 90 20 – – Προϊόντα που περιγράφονται στη συμπληρωμα
τική σημείωση 5 του παρόντος κεφαλαίου

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

2309 10 90 – – Άλλα
– Άλλα

EL

2309 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα προμείγ
ματα
– – – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή
σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλ
τοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρί
σεις
1702 30 50,
1702 30 90,
1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55,
ή γαλακτοκομικά προϊόντα
––––

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυ
κόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης,
ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης

–––––

Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή
που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό
κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 %
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά
προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια
προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κα
τώτερο του 10 %

Γεωργία

23 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 33 – – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλα
κτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης
του 10 % και κατώτερης του 50 %

Γεωργία

498 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 35 – – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλα
κτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης
του 50 % και κατώτερης του 75 %

Γεωργία

730 EUR/
1 000 kg

A

A

L 250/395

2309 90 31 – – – – – –

Περιγραφή

2309 90 39 – – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

948 EUR/
1 000 kg

A

A

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα
κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κα
τώτερης ή ίσης του 30 %
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά
προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια
προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κα
τώτερο του 10 %

Γεωργία

55 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 43 – – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλα
κτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης
του 10 % και κατώτερης του 50 %

Γεωργία

530 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 49 – – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλα
κτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης
του 50 %

Γεωργία

888 EUR/
1 000 kg

A

A

–––––

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα
κάθε είδους ανώτερης του 30 %
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά
προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια
προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κα
τώτερο του 10 %

Γεωργία

102 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 53 – – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλα
κτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης
του 10 % και κατώτερης του 50 %

Γεωργία

577 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 59 – – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλα
κτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης
του 50 %

Γεωργία

730 EUR/
1 000 kg

A

A

Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτο
δεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέ
χουν γαλακτοκομικά προϊόντα

Γεωργία

948 EUR/
1 000 kg

A

A

16.9.2016

2309 90 51 – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2309 90 41 – – – – – –

2309 90 70 – – – –

Παρατήρηση

EL

–––––

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλα
κτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης
του 75 %

Τομέας

L 250/396

ΣΟ 2014

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
12 %

A

A

2309 90 96 – – – –

Άλλα

Γεωργία

9,6 %

A

A

2401 10 35 – – Καπνά light air cured

Γεωργία

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 60 – – Καπνά sun cured ανατολικού τύπου

Γεωργία

11,2 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 56 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 70 – – Καπνά dark air cured

Γεωργία

11,2 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 56 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 85 – – Καπνά flue cured

Γεωργία

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 — ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗ
ΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

2401

Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιη
θεί. Απορρίμματα καπνού

2401 10

– Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων

L 250/397

Γεωργία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολτοί τεύτλων με προσθήκη μελάσας

EL

2309 90 91 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 35 – – Καπνά light air cured

Γεωργία

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 60 – – Καπνά sun cured ανατολικού τύπου

Γεωργία

11,2 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 56 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 70 – – Καπνά dark air cured

Γεωργία

11,2 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 56 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 85 – – Καπνά flue cured

Γεωργία

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 95 – – Άλλα

Γεωργία

18,4 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 24 EUR/
100 kg

A

A

2401 20

EL

Γεωργία

2401 10 95 – – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/398

ΣΟ 2014

– Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

11,2 % MIN
22 EUR/100 kg
MAX 56 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

26 %

A

A

2402 20 10 – – Που περιέχουν γαρίφαλο

Γεωργία

10 %

A

A

2402 20 90 – – Άλλα

Γεωργία

57,6 %

A

A

2402 90 00 – Άλλα

Γεωργία

57,6 %

A

A

Γεωργία

74,9 %

A

A

Γεωργία

74,9 %

A

A

2402

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομ
μένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή
υποκατάστατα του καπνού

2403

– Τσιγάρα που περιέχουν καπνό

Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που
έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά «ομογενοποιημένα» ή
«ανασχηματισμένα». Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2402 10 00 – Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με
κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν κα
πνό
2402 20

EL

Γεωργία

2401 30 00 – Απορρίμματα καπνού

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκα
τάστατα του καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία
2403 11 00 – – Καπνός ναργιλέ που αναφέρεται στη σημείωση 1
των διακρίσεων του κεφαλαίου αυτού
2403 19

– – Άλλα
L 250/399

2403 19 10 – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει το 500 g

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

74,9 %

A

A

Γεωργία

16,6 %

A

A

2403 99 10 – – – Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή
(ταμπάκος)

Γεωργία

41,6 %

A

A

2403 99 90 – – – Άλλα

Γεωργία

16,6 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2403 19 90 – – – Άλλα
– Άλλα
2403 91 00 – – Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα»
2403 99

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/400

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

ΤΜΗΜΑ V — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 — ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕ
ΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

2501 00

Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο
και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο κα
θαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη
αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλί
ζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό

2501 00 10 – Θαλασσινό νερό και τα αλμόλοιπα αλυκών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

V

– Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέ
ζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νά
τριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με
προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που
εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα
16.9.2016

2501 00 31 – – Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (δια
χωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων
προϊόντων

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
Βιομηχανία

1,7 EUR/
1 000 kg

A

A

2501 00 91 – – – –

Αλάτι κατάλληλο για τη διατροφή του αν
θρώπου

Βιομηχανία

2,6 EUR/
1 000 kg

A

A

2501 00 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,6 EUR/
1 000 kg

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2503 00 10 – Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2503 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

2504 10 00 – Σε σκόνη ή σε ψήγματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2504 90 00 – Άλλος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2502 00 00 Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι
2503 00

2504

Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με
εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

EL

2501 00 51 – – – Μετουσιωμένα ή που προορίζονται για άλλες
βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβά
νεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη δια
τήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που
προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων
ή των ζώων

Γραφίτης φυσικός

L 250/401

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2505 10 00 – Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2505 90 00 – Άλλη άμμος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2506 10 00 – Χαλαζίας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2506 20 00 – Χαλαζίτες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2507 00 20 – Καολίνης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2507 00 80 – Άλλες καολινικές άργιλοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2508 10 00 – Μπεντονίτης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2508 30 00 – Άργιλοι πυρίμαχες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2505

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/402

Τομέας

ΣΟ 2014

Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη,
με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του κεφαλαίου 26
EL

2506

2508

Καολίνης και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυ
ρωμένες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2507 00

Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες,
έστω και χονδρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι,
με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήμα
τος τετραγώνου ή ορθογωνίου

Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες αργίλους
της κλάσης 6806), ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμα
νίτης, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτης. Χώματα που
παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των
ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμά
των αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και
όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέ
χουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και
χαλαζία αλεσμένου:
16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2508 40 00 – Άλλες άργιλοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2508 50 00 – Ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2508 60 00 – Μουλλίτης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2508 70 00 – Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των
θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή
των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρί
μαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώ
ματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή
από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2509 00 00 Κιμωλία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2510 10 00 – Μη αλεσμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2510 20 00 – Αλεσμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2511 10 00 – Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2511 20 00 – Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2512 00 00 Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselgur,
τριπολίτις γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες πυριτι
κές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαί
νει το 1, έστω και πυρωμένες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2510

2511

Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέ
στια φυσικά και κιμωλίες φωσφορικές

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυ
σικό (βιθερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το
οξείδιο του βαρίου της κλάσης 2816

L 250/403

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2513 10 00 – Ελαφρόπετρα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2513 20 00 – Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και
άλλες φυσικές λειαντικές ύλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2514 00 00 Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή
απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή
πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2515 11 00 – – Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2515 12 00 – – Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε
όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθο
γωνίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2515 20 00 – Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για
πελέκημα ή χτίσιμο. Αλάβαστρο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2513

Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης
φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και
θερμικά επεξεργασμένες

Παρατήρηση

EL

Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλ
λοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενι
κής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5 και αλάβα
στρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομ
μένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2515

Περιγραφή

L 250/404

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μάρμαρα και τραβερτίνες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2516 11 00 – – Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2516 12 00 – – Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε
όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθο
γωνίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2516 20 00 – Ψαμμίτης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2516 90 00 – Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2516

Περιγραφή

EL

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες
πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κα
τεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο
σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογω
νίου

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Γρανίτης

Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες,
των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην πα
ρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των
δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανά
λογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και
θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πισσωμένα, από
σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από πα
ρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέ
χουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος
του κειμένου. Σκύρα πισσωμένα. Κόκκοι, θραύσματα
και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 2515 ή 2516,
έστω και θερμικά επεξεργασμένα

2517 10

– Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμέ
νες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως
στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώ
σιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή
άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λί
θος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα
L 250/405

2517 10 10 – – Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκά
λες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2517

2517 10 20 – – Δολομίτης και ασβεστόλιθοι, θρυμματισμένοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2517 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2517 20 00 – Σκύρα μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων,
από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά
απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που ανα
φέρονται στη διάκριση 2517 10

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2517 30 00 – Σκύρα πισσωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2517 41 00 – – Από μάρμαρο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2517 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2518 10 00 – Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με
την ονομασία «ωμός»

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2518 20 00 – Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2518 30 00 – Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, ανα
μειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των
κλάσεων 2515 ή 2516, έστω και θερμικά επεξερ
γασμένα

2518

Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, στον
οποίο περιλαμβάνεται και δολομίτης χοντρικά επεξερ
γασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο,
σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογω
νίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος,
αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες

Παρατήρηση

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/406

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2519 90 10 – – Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο
φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη)

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

2519 90 30 – – Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2519 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2520 10 00 – Γύψος. Ανυδρίτης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2520 20 00 – Γύψος ψημένος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2521 00 00 Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλίπασμα κατά το
λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων. Ασβεστόλιθοι για την
παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

2519

Περιγραφή

2519 10 00 – Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)
2519 90

2522

– Άλλα

Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματι
σμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών
με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πηξίμα
τός του

2522 10 00 – Ασβέστης μη σβησμένος

L 250/407

Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και
ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το
υδροξείδιο του ασβεστίου της κλάσης 2825

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2520

EL

Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία
που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία
πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει
ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθη
καν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου
έστω και καθαρό

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2522 20 00 – Ασβέστης σβησμένος

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

2522 30 00 – Ασβέστης υδραυλικός

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

2523 21 00 – – Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

2523 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

2523 30 00 – Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

2523 90 00 – Άλλα υδραυλικά τσιμέντα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

2524 10 00 – Κροκιδόλιθος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2524 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2523

Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clin
kers»), έστω και χρωματισμένα

– Τσιμέντα Portland

2525

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2523 10 00 – Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία
«clinkers»

2524

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/408

Τομέας

ΣΟ 2014

Αμίαντος (asbeste)

Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρ
μαρυγίας ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (split
tings). Απορρίμματα μαρμαρυγία
16.9.2016

2525 10 00 – Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανό
νιστα φύλλα ή φυλλίδια

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2525 20 00 – Μαρμαρυγίας σε σκόνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2525 30 00 – Απορρίμματα μαρμαρυγία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2526 10 00 – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2526 20 00 – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2528 00 00 Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών
(πυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα βορικά άλατα που
εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικό
οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85 % Η3ΒΟ3 επί ξη
ρού προϊόντος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2529 21 00 – – Που περιέχει κατά βάρος 97 % ή λιγότερο φθο
ριούχο ασβέστιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2529 22 00 – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97 %
φθοριούχο ασβέστιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2529 30 00 – Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2526

Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος
ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους
ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλ
κης

Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης.
Αργυραδάμας

2529 10 00 – Άστριος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2529

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αργυραδάμας

L 250/409

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2530 10 00 – Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονω
μένοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2530 20 00 – Κιζηρίτης, εψωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μα
γνησίου)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2530 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2601 11 00 – – Μη συσσωματωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2601 12 00 – – Συσσωματωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2601 20 00 – Σιδηροπυρίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2602 00 00 Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα στα
οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλεύματα μαγγα
νίου και τα συμπυκνώματά τους περιεκτικότητας σε
μαγγάνιο 20 % ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού
προϊόντος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2603 00 00 Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2604 00 00 Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2530

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/410

Τομέας

ΣΟ 2014

Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ
βάνονται αλλού
EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 — ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

2601

Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά,
στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηρο
πυρίτες (τέφρες πυριτών)
– Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες
(τέφρες πυριτών)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2605 00 00 Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2606 00 00 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2607 00 00 Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2608 00 00 Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα
απ' αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2609 00 00 Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2610 00 00 Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2611 00 00 Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2612 10 10 – – Μεταλλεύματα ουρανίου και πισουρανίτης περιε
κτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5 % κατά
βάρος (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2612 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2612 20 10 – – Μοναζίτης. Ουρανοθοριανίτης και άλλα μεταλ
λεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώ
τερης του 20 % κατά βάρος (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2612 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτι
σμένα απ' αυτά

2612 10

– Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

2612 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2612

– Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

L 250/411

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2613 10 00 – Φρυγμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2613 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2614 00 00 Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2615 10 00 – Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2615 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2616 10 00 – Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2616 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2617 10 00 – Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα
απ' αυτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2617 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2618 00 00 Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης
(άμμος υψικαμίνων), που προέρχονται από την κατερ
γασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2613

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/412

Τομέας

ΣΟ 2014

Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα
απ' αυτά
EL

2616

2617

Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκο
νίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτι
σμένα απ' αυτά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2615

Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2619 00 20 – Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σι
δήρου και του μαγγανίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2619 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 11 00 – – Συμπήγματα γαλβανισμού

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 21 00 – – Ιλύς μολυβδούχου βενζίνης και ιλύς αντικροτι
κών μολυβδούχων ενώσεων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 30 00 – Που περιέχουν κυρίως χαλκό

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 40 00 – Που περιέχουν κυρίως αργίλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2619 00

Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με
μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και
άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατερ
γασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα

Παρατήρηση

EL

Σκουριές, τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα
που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδή
ρου, του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέ
ταλλα, αρσενικό ή τις ενώσεις τους
– Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2620

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο

L 250/413

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 99 10 – – – Που περιέχουν κυρίως νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 99 20 – – – Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 99 40 – – – Που περιέχουν κυρίως κασσίτερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 99 60 – – – Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 99 95 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2621 10 00 – Τέφρες και υπολείμματα που προέρχονται από την
αποτέφρωση των αστικών απορριμμάτων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2621 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2620 60 00 – Που περιέχουν αρσενικό, υδράργυρο, θάλλιο ή
μείγματά τους, των τύπων που χρησιμοποιούνται
για την εξαγωγή του αρσενικού ή των μετάλλων
αυτών ή για την κατεργασία των χημικών τους ενώ
σεων

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/414

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

2620 99

2621

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2620 91 00 – – Που περιέχουν αντιμόνιο, βηρύλλιο, κάδμιο,
χρώμιο ή μείγματά τους

Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι τέφρες από φύκια. Τέφρες και υπολείμ
ματα που προέρχονται από την αποτέφρωση των αστι
κών απορριμμάτων

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2701 12 10 – – – Λιθάνθρακας σε σκόνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2701 12 90 – – – Άλλοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2701 19 00 – – Άλλοι λιθάνθρακες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2701 20 00 – Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα
που παίρνονται από τον λιθάνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2702 10 00 – Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματω
μένοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2702 20 00 – Λιγνίτες συσσωματωμένοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2703 00 00 Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για
επίστρωση στάβλων), έστω και συσσωματωμένη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 — ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑ
ΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

2701

Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά
καύσιμα που παίρνονται από τον λιθάνθρακα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσω
ματωμένοι

2701 12

2702

– – Λιθάνθρακας ασφαλτούχος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2701 11 00 – – Ανθρακίτης

Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση τον
γαγάτη

L 250/415

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2704 00 10 – Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάν
θρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2704 00 30 – Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λι
γνίτη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2704 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2705 00 00 Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και
παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και
άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2706 00 00 Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες
ορυκτές πίσσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς
αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
πίσσες που έχουν ανασυσταθεί

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2707 10 00 – Βενζόλιο (βενζένιο)

Βιομηχανία

3%

A

A

2707 20 00 – Τολουόλιο (τολουένιο)

Βιομηχανία

3%

A

A

2707 30 00 – Ξυλόλιο (ξυλένιο)

Βιομηχανία

3%

A

A

2707 40 00 – Ναφθαλίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2707 50 00 – Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που
αποστάζουν 65 % ή περισσότερο του όγκου τους
(με τις απώλειες) στους 250 °C σύμφωνα με τη μέ
θοδο ASTM D 86

Βιομηχανία

3%

A

A

2704 00

Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάν
θρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι.
Άνθρακας αποστακτικού κέρατος

Παρατήρηση

EL

Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την
απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λι
θάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωμα
τικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη
αρωματικά συστατικά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2707

Περιγραφή

L 250/416

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλα

2707 99

EL

2707 91 00 – – Λάδια κρεοζώτου
– – Άλλα
– – – Λάδια ακατέργαστα
Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποστά
ζουν 90 % ή περισσότερο του όγκου τους
μέχρι 200 °C

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

2707 99 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2707 99 20 – – – Θειούχες κεφαλές. Ανθρακένιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2707 99 50 – – – Βασικά προϊόντα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

2707 99 80 – – – Φαινόλες

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2707 99 11 – – – –

– – – Άλλα
Που προορίζονται για την παραγωγή των
προϊόντων της κλάσης 2803

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2707 99 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2708

Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που
παίρνονται από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυ
κτές πίσσες

2708 10 00 – Πίσσα στερεή

L 250/417

2707 99 91 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2709 00 10 – Αποστάγματα φυσικού αερίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2709 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 12 11 – – – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη
κατεργασία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 12 15 – – – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετα
σχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από
εκείνη που καθορίζεται για τη διά
κριση 2710 12 11

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2708 20 00 – Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα
2709 00

Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλ
τούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά,
άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλ
λού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο
λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα
οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό.
Χρησιμοποιημένα λάδια
– Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά
(άλλα από τα ακατέργαστα λάδια). Παρασκευά
σματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή πε
ρισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα
ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το
βασικό συστατικό, άλλα από εκείνα που περιέχουν
βιοντίζελ και άλλα από τα χρησιμοποιημένα λάδια

2710 12

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/418

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
EL

––––

Ειδικά αποστάγματα
Ελαφρό πετρέλαιο

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

2710 12 25 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

––––

Άλλα

–––––

Βενζίνη για κινητήρες

2710 12 31 – – – – – –
––––––

Βενζίνη αεροπλάνων
Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο

–––––––

Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το l

2710 12 41 – – – – – – – –

Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) μι
κρότερο του 95

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

2710 12 45 – – – – – – – –

Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή
μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρό
τερο του 98

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

2710 12 49 – – – – – – – –

Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή
μεγαλύτερο του 98

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

–––––––

Που υπερβαίνει τα 0,013 g το l
Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) μι
κρότερο του 98

L 250/419

2710 12 51 – – – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2710 12 21 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή
μεγαλύτερο του 98

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

2710 12 70 – – – – –

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου
βενζίνης

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

2710 12 90 – – – – –

Άλλα ελαφρά λάδια

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Περιγραφή

2710 12 59 – – – – – – – –

Παρατήρηση

L 250/420

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

2710 19

– – Άλλα

2710 19 11 – – – –

Που προορίζονται να υποστούν καθορι
σμένη κατεργασία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 19 15 – – – –

Που προορίζονται να υποστούν χημικό με
τασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διά
κριση 2710 19 11

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

––––

Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

–––––

Φωτιστικό πετρέλαιο

2710 19 21 – – – – – –

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 19 25 – – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 19 29 – – – – –

Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Μεσαία λάδια

– – – Βαριά λάδια
––––

Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη
κατεργασία

16.9.2016

2710 19 31 – – – – –

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil)

Περιγραφή

2710 19 35 – – – – –

–––––

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο
που δεν υπερβαίνει το 0,001 %

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 19 46 – – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο
που υπερβαίνει το 0,001 % αλλά δεν
υπερβαίνει το 0,002 %

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 19 47 – – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο
που υπερβαίνει το 0,002 % αλλά δεν
υπερβαίνει το 0,1 %

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 19 48 – – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο
που υπερβαίνει το 0,1 %

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil)

2710 19 51 – – – – –

Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη
κατεργασία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 19 55 – – – – –

Που προορίζεται να υποστεί χημικό με
τασχηματισμό με κατεργασία διαφορε
τική από εκείνη που καθορίζεται για τη
διάκριση 2710 19 51

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

–––––

Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο
που δεν υπερβαίνει το 0,1 %

L 250/421

2710 19 62 – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2710 19 43 – – – – – –

––––

Παρατήρηση

EL

Που προορίζεται να υποστεί χημικό με
τασχηματισμό με κατεργασία διαφορε
τική από εκείνη που καθορίζεται για τη
διάκριση 2710 19 31

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο
που υπερβαίνει το 0,1 % αλλά δεν
υπερβαίνει το 1 %

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

2710 19 68 – – – – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο
που υπερβαίνει το 1 %

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

––––

EL

2710 19 64 – – – – – –

Παρατήρηση

L 250/422

ΣΟ 2014

Λάδια λιπαντικά και άλλα
Που προορίζονται να υποστούν καθορι
σμένη κατεργασία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 19 75 – – – – –

Που προορίζονται να υποστούν χημικό
μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορε
τική από εκείνη που καθορίζεται για τη
διάκριση 2710 19 71

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

–––––

Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών,
λάδια στροβίλων

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

2710 19 83 – – – – – –

Υδραυλικά λάδια

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

2710 19 85 – – – – – –

Λευκά λάδια. Παραφινέλαιο

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

2710 19 87 – – – – – –

Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

2710 19 91 – – – – – –

Λάδια κατεργασίας μετάλλων. Λάδια
για την αφαίρεση καλουπιών. Λάδια
αντιδιαβρωτικής προστασίας

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

2710 19 93 – – – – – –

Ηλεκτρομονωτικά λάδια

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

16.9.2016

2710 19 81 – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2710 19 71 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

2710 20 11 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν
υπερβαίνει το 0,001 %

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 20 15 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που
υπερβαίνει το 0,001 % αλλά δεν υπερβαίνει
το 0,002 %

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 20 17 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που
υπερβαίνει το 0,002 % αλλά δεν υπερβαίνει
το 0,1 %

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2710 20 19 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που
υπερβαίνει το 0,1 %

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Περιγραφή

2710 19 99 – – – – – –

Άλλα λιπαντικά λάδια καθώς και άλλα
λάδια

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

2710 20

– – Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά
(άλλα από τα ακατέργαστα λάδια) και παρασκευά
σματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή πε
ρισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα
ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το
βασικό συστατικό, τα οποία περιέχουν βιοντίζελ,
άλλα από τα χρησιμοποιημένα λάδια

– – Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil)
L 250/423

2710 20 31 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν
υπερβαίνει το 0,1 %

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2710 20 35 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που
υπερβαίνει το 0,1 % αλλά δεν υπερβαίνει το
1%

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

2710 20 39 – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που
υπερβαίνει το 1 %

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

2710 20 90 – – Άλλα λάδια

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

2710 91 00 – – Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πο
λυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή πολυβρωμοδιφαι
νύλια (PBB)

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

2710 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες
– Που έχουν υγροποιηθεί

2711 11 00 – – Αέριο φυσικό
2711 12

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Χρησιμοποιημένα λάδια

2711

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/424

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Προπάνιο
– – – Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του
99 %
Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως
καύσιμο

Βιομηχανία

8%

A

A

2711 12 19 – – – –

Που προορίζεται για άλλες χρήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

16.9.2016

2711 12 11 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλο
EL

2711 12 91 – – – –

Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη
κατεργασία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2711 12 93 – – – –

Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετα
σχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από
εκείνη που καθορίζεται για τη διά
κριση 2711 12 91

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Που προορίζεται για άλλες χρήσεις

2711 12 94 – – – – –

Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά
κατώτερης του 99 %

Βιομηχανία

0,7 %

A

A

2711 12 97 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

0,7 %

A

A

2711 13 10 – – – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη
κατεργασία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2711 13 30 – – – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετα
σχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από
εκείνη που καθορίζεται για τη διά
κριση 2711 13 10

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

0,7 %

A

A

2711 13

– – Βουτάνια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά
κατώτερης του 95 %

L 250/425

2711 13 91 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

0,7 %

A

A

2711 14 00 – – Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουτα
διένιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2711 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2711 21 00 – – Αέριο φυσικό

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2711 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2712 10 10 – – Ακατέργαστα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2712 10 90 – – Άλλη

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2711 13 97 – – – –

Άλλα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/426

Τομέας

ΣΟ 2014

– Σε αεριώδη κατάσταση

Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλ
λινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί
από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊό
ντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους,
έστω και χρωματισμένα

2712 10

– Βαζελίνη

2712 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2712

– Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του
0,75 % λάδι
16.9.2016

2712 20 10 – – Συνθετική παραφίνη μοριακού βάρους 460 ή πε
ρισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 560

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

2712 90 11 – – – Ακατέργαστα

Βιομηχανία

0,7 %

A

A

2712 90 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Περιγραφή

2712 20 90 – – Άλλα

EL

2712 90

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά
προϊόντα)

– – – Ακατέργαστα
2712 90 31 – – – –

Που προορίζονται να υποστούν καθορι
σμένη κατεργασία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2712 90 33 – – – –

Που προορίζονται να υποστούν χημικό με
τασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διά
κριση 2712 90 31

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2712 90 39 – – – –

Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

Βιομηχανία

0,7 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

– – – Άλλα
Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βά
ρος, 80 % ή περισσότερα 1-αλκένια με μή
κος αλύσου 24 άτομα άνθρακα ή περισσό
τερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα
28 άτομα άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2712 90 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

L 250/427

2712 90 91 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2713 11 00 – – Μη πυρωμένος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2713 12 00 – – Πυρωμένος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2713 20 00 – Άσφαλτος από πετρέλαιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2713 90 10 – – Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊό
ντων της κλάσης 2803

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2713 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

0,7 %

A

A

2714 10 00 – Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2714 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2715 00 00 Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο
εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα
ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες,
cut-backs)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2713

Περιγραφή

EL

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πε
τρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου
ή των ασφαλτούχων ορυκτών

Παρατήρηση

L 250/428

Τομέας

ΣΟ 2014

– Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο

2714

– Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή
των ασφαλτούχων ορυκτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2713 90

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος,
ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2801 10 00 – Χλώριο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2801 20 00 – Ιώδιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2801 30 10 – – Φθόριο

Βιομηχανία

5%

A

A

2801 30 90 – – Βρώμιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2802 00 00 Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοει
δές

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2803 00 00 Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές
άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

2716 00 00 Ηλεκτρική ενέργεια
VI

ΤΜΗΜΑ VI — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗ
ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 — ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟ
ΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ
ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

2801 30

2804

Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο

– Φθόριο. Βρώμιο

2804 10 00 – Υδρογόνο

L 250/429

Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλ
λικά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2801

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5%

A

A

2804 29 10 – – – Ήλιον

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2804 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

2804 30 00 – Άζωτο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2804 40 00 – Οξυγόνο

Βιομηχανία

5%

A

A

2804 50 10 – – Βόριο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2804 50 90 – – Τελλούριο

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

2804 61 00 – – Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 %
πυρίτιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2804 69 00 – – Άλλο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2804 70 00 – Φωσφόρος

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2804 80 00 – Αρσενικό

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/430

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ευγενή αέρια

2804 29

– – Άλλα

– Βόριο. Τελλούριο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2804 50

EL

2804 21 00 – – Αργό

– Πυρίτιο

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2805 11 00 – – Νάτριο

Βιομηχανία

5%

A

A

2805 12 00 – – Ασβέστιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2805 19 10 – – – Στρόντιο και βάριο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2805 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

2805 30 10 – – Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2805 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

2805 40 10 – – Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34,5 kg
(βάρος standard) και του οποίου η αξία fob,
κατά νταμιτζάνα, δεν υπερβαίνει τα 224 €

Βιομηχανία

3%

A

A

2805 40 90 – – Άλλος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2804 90 00 – Σελήνιο
2805

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπα
νίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα
ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος
– Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών

2805 30

2805 40

– – Άλλα

– Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω
και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2805 19

– Υδράργυρος

L 250/431

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2806 10 00 – Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2806 20 00 – Χλωριοθειικό οξύ

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2807 00 00 Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον

Βιομηχανία

3%

A

A

2808 00 00 Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2809 10 00 – Διφωσφορικό πεντοξείδιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2809 20 00 – Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2810 00 10 – Τριοξείδιο του διβορίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2810 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Περιγραφή

2806

2810 00

2811

Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριο
θειικό οξύ

Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ. Πολυφω
σφορικά οξέα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2809

EL

II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟ
ΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Παρατήρηση

L 250/432

Τομέας

ΣΟ 2014

Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα

Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονού
χες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων

2811 11 00 – – Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)

16.9.2016

– Άλλα ανόργανα οξέα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2811 19 10 – – – Βρωμίδιο του υδρογόνου (υδροβρωμικό οξύ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2811 19 20 – – – Κυανίδιο του υδρογόνου (υδροκυανικό οξύ)

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2811 19 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2811 21 00 – – Διοξείδιο του άνθρακα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2811 22 00 – – Διοξείδιο του πυριτίου

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2811 29 05 – – – Διοξείδιο του θείου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2811 29 10 – – – Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης).
Διαρσενικό τριοξείδιο (αρσενικώδης ανυδρί
της)

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2811 29 30 – – – Οξείδια του αζώτου

Βιομηχανία

5%

A

A

2811 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2811 19

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη με
ταλλικών στοιχείων

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2811 29

III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩ
ΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
2812

Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών
στοιχείων

2812 10

– Χλωριούχα και οξυχλωριούχα

2812 10 11 – – – Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο
του φωσφορυλίου)

L 250/433

– – Φωσφόρου

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2812 10 15 – – – Τριχλωρίδιο του φωσφόρου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2812 10 16 – – – Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2812 10 18 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2812 10 91 – – – Διχλωρίδιο του διθείου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2812 10 93 – – – Διχλωρίδιο του θείου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2812 10 94 – – – Φωσγένιο (χλωρίδιο του καρβονυλίου)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2812 10 95 – – – Χλωρίδιο του θειονυλίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2812 10 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2812 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2813 90 10 – – Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβά
νονται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπορίου

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2813 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/434

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος
φωσφόρος του εμπορίου

2813 10 00 – Διθειούχος άνθρακας
2813 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2813

– Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2814 10 00 – Αμμωνία άνυδρη

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2814 20 00 – Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2815 11 00 – – Στερεό

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2815 12 00 – – Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2815 20 00 – Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2815 30 00 – Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2816 10 00 – Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

2816 40 00 – Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου
ή του βαρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2817 00 00 Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαρ
γύρου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙ
ΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
EL

2814

Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο
του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του να
τρίου ή του καλίου
– Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα)

2816

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2815

Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμω
νία)

Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια,
υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βα
ρίου

L 250/435

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2818 10 11 – – – Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βά
ρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους
ανώτερου των 10 mm

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

2818 10 19 – – – Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βά
ρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους
ανώτερου των 10 mm

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

2818 10 91 – – – Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βά
ρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους
ανώτερου των 10 mm

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

2818 10 99 – – – Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βά
ρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους
ανώτερου των 10 mm

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

2818 20 00 – Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κο
ρούνδιο

Βιομηχανία

4%

A

A

2818 30 00 – Υδροξείδιο του αργιλίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Περιγραφή

Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξεί
διο του αργιλίου. Yδροξείδιο του αργιλίου

2818 10

– Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη

EL

2818

Παρατήρηση

L 250/436

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο του αρ
γιλίου 98,5 % ή περισσότερο

Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου

2819 10 00 – Τριοξείδιο του χρωμίου

16.9.2016

2819

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο του αρ
γιλίου κατώτερης του 98,5 %

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2819 90 10 – – Διοξείδιο του χρωμίου

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

2819 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2820 90 10 – – Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βά
ρος, 77 % ή περισσότερο μαγγάνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2820 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2821 10 00 – Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2821 20 00 – Χρωστικές γαίες

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2822 00 00 Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του
κοβαλτίου του εμπορίου

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2823 00 00 Οξείδια του τιτανίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2819 90

– Άλλα

Οξείδια του μαγγανίου

2820 10 00 – Διοξείδιο του μαγγανίου

2821

2824

– Άλλα

Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες
που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενω
μένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe2O3

2824 10 00 – Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot)

L 250/437

Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μί
νιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2820 90

Παρατήρηση

EL

2820

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2825 10 00 – Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά
τους

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2825 20 00 – Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2825 30 00 – Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2825 40 00 – Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2825 50 00 – Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

2825 60 00 – Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2825 70 00 – Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2825 80 00 – Οξείδια του αντιμονίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2824 90 00 – Άλλα
2825

Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά
τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξεί
δια και υπεροξείδια μετάλλων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2825 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/438

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβε
στίου

16.9.2016

2825 90 11 – – – Υδροξείδιο του ασβεστίου, με καθαρότητα,
κατά βάρος, 98 % ή περισσότερο επί του ξη
ρού προϊόντος, με μορφή σωματιδίων, των
οποίων: — όχι περισσότερο από 1 %, κατά
βάρος, έχει μέγεθος που υπερβαίνει τα 75 μι
κρόμετρα και — όχι περισσότερο από 4 %,
κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο από
1,3 μικρόμετρα

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2825 90 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2825 90 20 – – Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2825 90 40 – – Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2825 90 60 – – Οξείδιο του καδμίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2825 90 85 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2826 19 10 – – – Αμμωνίου ή νατρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2826 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2826 30 00 – Εξαφθοριαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυόλι
θος)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2826 90 10 – – Εξαφθοριοζιρκονικό του δικαλίου

Βιομηχανία

5%

A

A

2826 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡ
ΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ
2826

Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα
σύμπλοκα άλατα του φθορίου
– Φθοριούχα

2826 12 00 – – Αργιλίου
2826 19

2826 90

– – Άλλα

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
L 250/439

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2827 10 00 – Χλωριούχο αμμωνίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2827 20 00 – Χλωριούχο ασβεστίου

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2827 31 00 – – Μαγνησίου

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2827 32 00 – – Αργιλίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2827 35 00 – – Νικελίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2827 39 10 – – – Κασσιτέρου

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

2827 39 20 – – – Σιδήρου

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

2827 39 30 – – – Κοβαλτίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2827 39 85 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

2827

Περιγραφή

EL

Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα.
Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊω
διούχα

Παρατήρηση

L 250/440

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα χλωριούχα

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2827 39

– Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα
2827 41 00 – – Χαλκού
– – Άλλα

2827 49 10 – – – Μολύβδου

16.9.2016

2827 49

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2827 51 00 – – Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2827 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2827 60 00 – Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2828 10 00 – Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και
άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2828 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2829 11 00 – – Νατρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2829 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2829 90 10 – – Υπερχλωρικά

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

2829 90 40 – – Βρωμικά άλατα καλίου ή νατρίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2827 49 90 – – – Άλλα
– Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα

2829

Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του
εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη

Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά.
Ιωδικά και υπεριωδικά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2828

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Χλωρικά

2829 90

– Άλλα

L 250/441

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2830 90 11 – – Θειούχα ασβεστίου, αντιμονίου ή σιδήρου

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2830 90 85 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2831 10 00 – Νατρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2831 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2832 10 00 – Θειώδη του νατρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2832 20 00 – Άλλα θειώδη

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2832 30 00 – Θειοθειικά

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2829 90 80 – – Άλλα
2830

Θειούχα. Πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής
σύστασης

2830 10 00 – Θειούχο νατρίου
2830 90

2832

2833

– Άλλα

Διθειώδη και όξινα θειώδη

Θειώδη. Θειοθειικά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2831

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/442

Τομέας

ΣΟ 2014

Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)

2833 11 00 – – Θειικό του δινατρίου

16.9.2016

– Θειικά του νατρίου

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2833 21 00 – – Μαγνησίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2833 22 00 – – Αργιλίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2833 24 00 – – Νικελίου

Βιομηχανία

5%

A

A

2833 25 00 – – Χαλκού

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

2833 27 00 – – Βαρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2833 29 20 – – – Καδμίου, χρωμίου, ψευδαργύρου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2833 29 30 – – – Κοβαλτίου, τιτανίου

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2833 29 60 – – – Μολύβδου

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2833 29 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

2833 30 00 – Στυπτηρίες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2833 40 00 – Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2833 19 00 – – Άλλα
– Άλλα θειικά

Νιτρώδη. Νιτρικά

2834 10 00 – Νιτρώδη

L 250/443

2834

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2833 29

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2834 29 20 – – – Βαρίου, βηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικε
λίου, μολύβδου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2834 29 40 – – – Χαλκού

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2834 29 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2835 22 00 – – Μονο- ή δινατρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2835 24 00 – – Καλίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2835 25 00 – – Υδρογονορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφο
ρικό διασβέστιο)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2835 26 00 – – Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/444

Τομέας

ΣΟ 2014

– Νιτρικά

2834 29

– – Άλλα

Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφο
ρώδη) και φωσφορικά. Πολυφωσφορικά, καθορισμέ
νης ή μη χημικής σύστασης

2835 10 00 – Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φω
σφορώδη)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2835

EL

2834 21 00 – – Καλίου

– Φωσφορικά

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2835 29 10 – – – Τριαμμωνίου

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2835 29 30 – – – Τρινατρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2835 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2835 31 00 – – Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό
του νατρίου)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2835 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2836 20 00 – Ανθρακικό του δινατρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2836 30 00 – Υδρογονοανθρακικό (διττανθρακικό) του νατρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2836 40 00 – Ανθρακικά του καλίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2836 50 00 – Ανθρακικό του ασβεστίου

Βιομηχανία

5%

A

A

2836 60 00 – Ανθρακικό του βαρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2835 29

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

2836

Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Αν
θρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει
καρβαμιδικό του αμμωνίου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Πολυφωσφορικά

L 250/445

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2836 91 00 – – Ανθρακικά του λιθίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2836 92 00 – – Ανθρακικό του στροντίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/446

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

2836 99

– – Άλλα

2836 99 11 – – – –

Μαγνησίου, χαλκού

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

2836 99 17 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2836 99 90 – – – Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2837 11 00 – – Νατρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2837 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2837 20 00 – Κυανιούχα σύμπλοκα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2837

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Ανθρακικά

Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα

– Κυανιούχα και οξυκυανιούχα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2839 11 00 – – Μεταπυριτικά

Βιομηχανία

5%

A

A

2839 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

2839 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2840 19 10 – – – Τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2840 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2839

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του
εμπορίου
EL

– Νατρίου

Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)

– Τετραβορικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμέ
νος)

2840 11 00 – – Άνυδρο

2840 19

2840 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2840

– – Άλλα

– Άλλα βορικά
L 250/447

2840 20 10 – – Βορικά του νατρίου, άνυδρα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2840 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2840 30 00 – Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2841 30 00 – Διχρωμικό του νατρίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2841 50 00 – Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2841 61 00 – – Yπερμαγγανικό κάλιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2841 69 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2841 70 00 – Μολυβδαινικά

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2841 80 00 – Βολφραμικά

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2841 90 30 – – Ψευδαργυρικά, βαναδικά

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2841 90 85 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/448

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

2841

Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών
οξέων

2841 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά

– Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2842 90 10 – – Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του
σεληνίου ή του τελλουρίου

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2842 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2843 10 10 – – Αργύρου

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2843 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2842

Περιγραφή

2842 10 00 – Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα, στα οποία περιλαμβά
νονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη
χημικής σύστασης
– Άλλα

VI. ΔΙΑΦΟΡΑ
2843

Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις
ανόργανες ή οργανικές πολυτίμων μετάλλων, καθορι
σμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολυτί
μων μετάλλων

2843 10

– Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2842 90

EL

Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων,
με εξαίρεση τα αζωτίδια (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη χημικής σύ
στασης), άλλα από τα αζωτίδια

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ενώσεις αργύρου
L 250/449

2843 21 00 – – Νιτρικός άργυρος

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2843 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2843 30 00 – Ενώσεις χρυσού

Βιομηχανία

3%

A

A

2843 90 10 – – Αμαλγάματα

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2843 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

2844 10 10 – – – Ακατέργαστο· απορρίμματα και θραύσματα
(Ευρατόμ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 10 30 – – – Κατεργασμένο (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 10 50 – – Σιδηροουράνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 10 90 – – Άλλα (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2843 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/450

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα

Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία
και ισότοπα σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους.
Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα
αυτά

2844 10

– Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, δια
σπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κερα
μομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα
και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώ
σεις φυσικού ουρανίου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2844

– – Ουράνιο φυσικό

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2844 20 25 – – – Σιδηροουράνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 20 35 – – – Άλλα (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 20

Περιγραφή

EL

– Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις
του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, δια
σπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κερα
μομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα
και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτι
σμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊό
ντων αυτών

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπο
ρές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμο
μεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα
και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις
των προϊόντων αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις
του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμ
βάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέ
σεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέ
χουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώ
σεις των προϊόντων αυτών

– – – Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου

Σιδηροουράνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 20 59 – – – –

Άλλα (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 20 99 – – – Άλλα

L 250/451

2844 20 51 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2844 30 11 – – – Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2844 30 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 30

Περιγραφή

EL

– Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θό
ριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργι
κές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα
που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή
ενώσεις των προϊόντων αυτών

– – Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συν
θέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που πε
ριέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομε
ταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και
μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε
U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού

2844 30 51 – – – Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

Παρατήρηση

L 250/452

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
2844 30 55 – – – –

––––

Κατεργασμένα
Ράβδοι, γωνίες, σχήματα και είδη με κα
θορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες,
φύλλα (Ευρατόμ)

16.9.2016

2844 30 61 – – – – –

Ακατέργαστα· απορρίμματα και θραύσματα
(Ευρατόμ)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 30 91 – – – Θορίου ή ουρανίου φτωχού σε U 235, έστω
και αναμεμειγμένων μεταξύ τους (Ευρατόμ),
με εξαίρεση τα άλατα θορίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 30 99 – – – Άλλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 40 20 – – – Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 40 30 – – – Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων (Ευ
ρατόμ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 40 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2844 30 69 – – – – –

Άλλα (Ευρατόμ)

– – Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις
θορίου, έστω και αναμεμιγμένες μεταξύ τους

– Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιε
νεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων 2844 10,
2844 20 ή 2844 30. Κράματα, διασπορές (στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργι
κές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα
που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις.
Ραδιενεργά κατάλοιπα

2844 40 10 – – Ουράνιο αποκτηθέν από U 233 και οι ενώσεις
του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμ
βάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέ
σεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα και ενώ
σεις αποκτηθείσες από U 233 ή ενώσεις του
προϊόντος αυτού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2844 40

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

L 250/453

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2845 90 10 – – Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου.
Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε
δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέ
χουν τα προϊόντα αυτά (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2845 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2846 10 00 – Ενώσεις του δημητρίου

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

2846 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

2847 00 00 Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω
και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2848 00 00 Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης,
με εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2844 50 00 – Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρή
σεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστή
ρων (Ευρατόμ)
2845

Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 2844. Ανόργα
νες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χη
μικής σύστασης

2845 10 00 – Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) (Ευρατόμ)

2846

– Άλλα

Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των
σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των
μειγμάτων των μετάλλων αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2845 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/454

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2849 10 00 – Ασβεστίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2849 20 00 – Πυριτίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2849 90 10 – – Βορίου

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

2849 90 30 – – Βολφραμίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2849 90 50 – – Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τα
νταλίου, τιτανίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2849 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2850 00 20 – Υδρίδια, νιτρίδια

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2850 00 60 – Αζωτίδια, πυριτίδια

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2850 00 90 – Βορίδια

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2849

2852

Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

– Άλλα

Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, κα
θορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις
ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλά
σης 2849

2852 10 00 – Καθορισμένης χημικής σύστασης

L 250/455

Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός
από τα αμαλγάματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2850 00

Παρατήρηση

EL

2849 90

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2853 00 10 – Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου
βαθμού καθαρότητας

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

2853 00 30 – Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται
και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν
αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

2853 00 50 – Χλωρίδιο του κυανογενίου

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2853 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2901 21 00 – – Αιθυλένιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2901 22 00 – – Προπένιο (προπυλένιο)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2852 90 00 – Άλλα
2853 00

Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνο
νται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας
ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέ
ρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος
αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέ
ρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμαλγάματα άλλα από
εκείνα των πολυτίμων μετάλλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 — ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/456

Τομέας

ΣΟ 2014

I. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ,
ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩ
ΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
2901

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι

2901 10 00 – Κορεσμένοι
– Μη κορεσμένοι

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2901 23 00 – – Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2901 24 00 – – Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2901 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902 11 00 – – Κυκλοεξάνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902 19 00 – – Άλλοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902 20 00 – Βενζόλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902 30 00 – Τολουόλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902 41 00 – – ο-Ξυλόλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902 42 00 – – μ-Ξυλόλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902 43 00 – – π-Ξυλόλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902 44 00 – – Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902 50 00 – Στυρόλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902 60 00 – Αιθυλοβενζόλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902 70 00 – Κουμένιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2902

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Υδρογονάνθρακες κυκλικοί
– Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Ξυλόλια

L 250/457

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2903 11 00 – – Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθύλιο) και χλω
ροαιθάνιο (χλωριούχο αιθύλιο)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 12 00 – – Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 13 00 – – Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 14 00 – – Τετραχλωριούχος άνθρακας

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 15 00 – – Αιθυλενοδιχλωρίδιο (ISO) (1,2-διχλωροαιθάνιο)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 19 10 – – – 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 19 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 21 00 – – Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 22 00 – – Τριχλωροαιθυλένιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 23 00 – – Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2902 90 00 – Άλλοι
2903

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/458

Τομέας

ΣΟ 2014

Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων
– Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων
υδρογονανθράκων

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2903 19

– Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων
υδρογονανθράκων

16.9.2016

Περιγραφή

2903 29 00 – – Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

– Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και
παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθρά
κων
2903 31 00 – – Αιθυλενοδιβρωμίδιο (ISO) (1,2-διβρωμοαιθάνιο)
2903 39

Παρατήρηση

EL

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα

Μονοβρωμομεθάνιο (βρωμίδιο του μεθυ
λίου)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 39 15 – – – –

Διβρωμομεθάνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2903 39 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 71 00 – – Χλωροδιφθορομεθάνιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 72 00 – – Διχλωροτριφθοροαιθάνια

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 73 00 – – Διχλωροφθοροαιθάνια

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 74 00 – – Χλωροδιφθοροαιθάνια

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 75 00 – – Διχλωροπενταφθοροπροπάνια

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 39 90 – – – Φθοριούχα και ιωδιούχα
– Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογοναν
θράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορε
τικά αλογόνα

L 250/459

2903 39 11 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Βρωμιούχα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2903 76 10 – – – Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 76 20 – – – Βρωμοτριφθορομεθάνιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 76 90 – – – Διβρωμοτετραφθοροαιθάνια

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 77 10 – – – Τριχλωροφθορομεθάνιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 77 20 – – – Διχλωροδιφθορομεθάνιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 77 30 – – – Τριχλωροτριφθοροαιθάνια

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 77 40 – – – Διχλωροτετραφθοροαιθάνια

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 77 50 – – – Χλωροπενταφθοροαιθάνιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 77 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 78 00 – – Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 76

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/460

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομε
θάνιο και διβρωμοτετραφθοροαιθάνες
EL

2903 79

– – Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα μόνο με φθό
ριο και χλώριο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2903 77

– – Άλλα
– – – Αλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο
Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο (HCFCs)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 79 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

16.9.2016

2903 79 11 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Αλογονωμένα μόνο με φθόριο και βρώμιο
Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 79 29 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 81 00 – – 1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο [HCH (ISO)],
συμπεριλαμβανομένου του λιντέιν (ISO, INN)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 82 00 – – Αλδρίνη (ISO), χλωρντάν (ISO) και επταχλώρ
(ISO)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 89 10 – – – 1,2-Διβρωμο-4-(1,2-διβρωμοαιθυλο)κυκλοε
ξάνιο. Τετραβρωμοκυκλοοκτάνια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2903 89 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 91 00 – – Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλω
ροβενζόλιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 92 00 – – Εξαχλωροβενζόλιο (ISO) και DDT (ISO) [κλωφε
νοτάνιο (INN), 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(π-χλωρο
φαινυλοαιθάνιο)]

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 79 90 – – – Άλλα
– Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικών, κυκλενι
κών ή κυκλοτερπενικών υδρογονανθράκων

2903 89

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο

EL

2903 79 21 – – – –

– Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογο
νανθράκων

L 250/461

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2903 99 10 – – – 2,3,4,5,6-Πενταβρωμοαιθυλοβενζόλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2903 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2904 10 00 – Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και
οι αιθυλικοί εστέρες τους

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2904 20 00 – Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2904 90 40 – – Τριχλωρονιτρομεθάνιο (χλωροπικρίνη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2904 90 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 11 00 – – Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 12 00 – – Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προ
πανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2903 99

– – Άλλα

Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα
των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα

– Άλλα

II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛ
ΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
2905

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2904 90

Παρατήρηση

EL

2904

Περιγραφή

L 250/462

Τομέας

ΣΟ 2014

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονω
μένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
– Μονοαλκοόλες κορεσμένες

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 14 10 – – – 2-Μεθυλοπροπανο-2-όλη (τριτοταγής βουτυ
λική αλκοόλη)

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

2905 14 90 – – – Άλλες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 16 20 – – – Οκτανο-2-όλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2905 16 85 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 17 00 – – Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1όλη (στεατική αλκοόλη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 19 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 29 10 – – – Αλλυλική αλκοόλη

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 29 90 – – – Άλλες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 13 00 – – Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)
2905 14

– – Άλλες βουτανόλες

– – Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή
της

– Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες
2905 22 00 – – Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες
2905 29

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2905 16

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλες

2905 31 00 – – Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)

L 250/463

– Διόλες

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 39 20 – – – Βουτανο-1,3-διόλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2905 39 25 – – – Βουτανο-1,4-διόλη

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 39 30 – – – 2,4,7,9-Τετραμεθυλοδεκα-5-υνιο-4,7-διόλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2905 39 95 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 41 00 – – 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη
(τριμεθυλοπροπάνιο)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 42 00 – – Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Γεωργία

9,6 %
+ 125,8 EUR/
100 kg

9%
+ 125,8 EUR/
100 kg

A

2905 32 00 – – Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη)
2905 39

– – Άλλες

2905 44

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλες πολυαλκοόλες

2905 43 00 – – Μαννιτόλη

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/464

Τομέας

ΣΟ 2014

– – D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)
– – – Σε υδατικό διάλυμα
Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κα
τώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία
υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε
D-γλυκιτόλη

Γεωργία

7,7 %
+ 16,1 EUR/
100 kg

7%
+ 16,1 EUR/
100 kg

A

2905 44 19 – – – –

Άλλη

Γεωργία

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

A

16.9.2016

2905 44 11 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλη
Γεωργία

7,7 %
+ 23 EUR/
100 kg

7%
+ 23 EUR/
100 kg

A

2905 44 99 – – – –

Άλλη

Γεωργία

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

A

2905 45 00 – – Γλυκερίνη

Γεωργία

3,8 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2905 59 91 – – – 2,2-Δις(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2905 59 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2905 49 00 – – Άλλες
– Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρω
μένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών
2905 51 00 – – Αιθχλωρβυνόλη (ΔΚΟ)
2905 59

2906

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κα
τώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία
υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε
D-γλυκιτόλη

EL

2905 44 91 – – – –

Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονω
μένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2906 11 00 – – Μινθόλη

L 250/465

– Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2906 13 10 – – – Στερόλες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2906 13 90 – – – Ινοσιτόλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2906 19 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2906 21 00 – – Βενζυλική αλκοόλη

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2906 29 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2907 11 00 – – Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της

Βιομηχανία

3%

A

A

2907 12 00 – – Κρεσόλες και τα άλατά τους

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

2907 13 00 – – Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή
τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Περιγραφή

2906 12 00 – – Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμε
θυλοκυκλοεξανόλες

Παρατήρηση

L 250/466

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

2906 13

– – Στυρόλες και ινοσιτόλες

III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙ
ΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
2907

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Αρωματικές

Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες
– Μονοφαινόλες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2907 15 10 – – – 1-Ναφθόλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2907 15 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2907 19 10 – – – Ξυλενόλες και τα άλατά τους

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

2907 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2907 21 00 – – Ρεσορκινόλη και τα άλατά της

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2907 22 00 – – Υδροκινόνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2907 23 00 – – 4,4′-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α,
διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2907 29 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2908 11 00 – – Πενταχλωροφαινόλη (ISO)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2908 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2907 15

– – Ναφθόλες και τα άλατά τους

– – Άλλες
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Πολυφαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες

2908

Παρατήρηση

EL

2907 19

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή
νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών
– Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους

L 250/467

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2908 91 00 – – Dinoseb (ISO) και τα άλατά του

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2908 92 00 – – 4,6- Δινιτρο-ο-κρεσόλη (DNOC (ISO)) και τα
άλατά της

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2908 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/468

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2909

EL

IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟ
ΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ,
ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑ
ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩ
ΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙ
ΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρεςαλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξεί
δια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη
χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονω
μένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
– Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονω
μένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
2909 11 00 – – Διαιθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου)
2909 19

– – Άλλοι

2909 19 10 – – – Τερτ-βουτυλο-αιθυλικός αιθέρας
τερτ-βουτυλοαιθέρας, ETBE)

16.9.2016

2909 19 90 – – – Άλλα

(αιθυλο-

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2909 30 31 – – – Πενταβρωμοδιφαινυλικός αιθέρας. 1,2,4,5-Τε
τραβρωμο-3,6-δις(πενταβρωμοφαινοξυ)βενζό
λιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2909 30 35 – – – 1,2-Δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιο, που
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παρα
σκευή
ακρυλονιτριλο-βουταδενο-στυρόλης
(ABS)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2909 30 38 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2909 30 90 – – Άλλοι

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2909 41 00 – – 2,2′-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2909 43 00 – – Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης
ή της διαιθυλενογλυκόλης

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2909 44 00 – – Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυ
κόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2909 20 00 – Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί
και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή
νιτροδωμένα παράγωγά τους
2909 30

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφο
νωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2909 30 10 – – Διφαινυλικός αιθέρας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Aλογονωμένα μόνο με βρώμιο παράγωγα

– Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονω
μένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

L 250/469

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2909 49 11 – – – 2-(2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2909 49 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2909 50 00 – Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και
τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νι
τροδωμένα παράγωγά τους

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2909 60 00 – Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπε
ροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονω
μένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2910 10 00 – Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2910 20 00 – Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2910 30 00 – 1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2910 40 00 – Διελδρίνη (ISO, ΔΚΟ)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2910 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2911 00 00 Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλ
λες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλ
φονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Βιομηχανία

5%

A

A

2909 49

Παρατήρηση

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και επο
ξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά
τους

EL

2910

Περιγραφή

L 250/470

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2912 11 00 – – Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2912 12 00 – – Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2912 19 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2912 21 00 – – Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2912 29 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2912 49 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2912 50 00 – Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
EL

2912

Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες
ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορ
μαλδεΰδη
– Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγο
νούχες ομάδες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυ
γονούχες ομάδες

– Αλδεΰδες-αλκοόλες, αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδεςφαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγο
νούχες ομάδες
2912 41 00 – – Βανιλλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη)
2912 42 00 – – Αιθυλοβανιλλίνη
δεΰδη)

(αιθυλοπρωτοκατεχική

αλ

L 250/471

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2912 60 00 – Παραφορμαλδεΰδη

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2913 00 00 Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή
νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης 2912

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 11 00 – – Ακετόνη

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 12 00 – – Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 13 00 – – 4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη
τόνη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 19 10 – – – 5-Μεθυλεξανο-2-όνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2914 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 22 00 – – Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 23 00 – – Ιονόνες και μεθυλιονόνες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/472

Τομέας

ΣΟ 2014

VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
2914

– Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγο
νούχες ομάδες

2914 19

(μεθυλισοβουτυλοκε

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυ
γονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονω
μένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

– – Άλλα

– Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές
που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 31 00 – – Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο-2-όνη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 39 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 40 10 – – 4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλ
κοόλη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 40 90 – – Άλλες

Βιομηχανία

3%

A

A

2914 50 00 – Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες
οξυγονούχες ομάδες

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 69 10 – – – 1,4-Ναφθοκινόνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2914 69 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 70 00 – Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρω
μένα ή νιτροδωμένα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2914 29 00 – – Άλλες
– Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυ
γονούχες ομάδες

– Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΰδες

– Κινόνες
2914 61 00 – – Ανθρακινόνη
2914 69

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2914 40

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

L 250/473

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2915 11 00 – – Μυρμηκικό οξύ

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 12 00 – – Άλατα του μυρμηκικού οξέος

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 13 00 – – Εστέρες του μυρμηκικού οξέος

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 21 00 – – Οξικό οξύ

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 24 00 – – Οξικός ανυδρίτης

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 31 00 – – Οξικό αιθύλιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 32 00 – – Οξικό βινύλιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 33 00 – – Οξικό ν-βουτύλιο

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

Περιγραφή

2915

EL

VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ
ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ
ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩ
ΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑ
ΓΩΓΑ ΤΟΥΣ

Παρατήρηση

L 250/474

Τομέας

ΣΟ 2014

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυ
δρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους.
Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρο
δωμένα παράγωγά τους

– Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

– Εστέρες του οξικού οξέος

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2915 36 00 – – Dinoseb (ISO) οξεικός εστέρας

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 40 00 – Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι
εστέρες τους

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 50 00 – Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

2915 60 11 – – – Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλο
τριμεθυλένιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2915 60 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 60 90 – – Πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 70 40 – – Παλμιτικό οξύ και τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 70 50 – – Στεατικό οξύ και τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 90 30 – – Λαυρικό οξύ και τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 90 70 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2915 60

– Βουτανοϊκά οξέα, πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι
εστέρες τους
– – Βουτανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους

2915 70

2915 90

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέ
ρες τους

– Άλλα

L 250/475

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2916 11 00 – – Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2916 12 00 – – Εστέρες του ακρυλικού οξέος

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2916 13 00 – – Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2916 14 00 – – Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2916 15 00 – – Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα
και οι εστέρες τους

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2916 16 00 – – Μπιναπακρύλ (ISO)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2916 19 10 – – – Ενδεκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες
τους

Βιομηχανία

5,9 %

A

A

2916 19 40 – – – Κροτονικό οξύ

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2916 19 95 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2916 20 00 – Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυ
κλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπερο
ξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2916

Περιγραφή

EL

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και
οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλο
γονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονω
μένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παρά
γωγά τους

Παρατήρηση

L 250/476

Τομέας

ΣΟ 2014

– Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα
τους και τα παράγωγά τους
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2916 19

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2916 31 00 – – Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2916 32 00 – – Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύ
λιο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2916 34 00 – – Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2916 39 10 – – – Εστέρες του φαινυλοξικού οξέος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2916 39 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2917 11 00 – – Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2917 12 00 – – Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

2917

– – Άλλα

Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια,
υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά
τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2916 39

EL

– Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες,
τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα
παράγωγά τους

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα
αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα πα
ράγωγά τους

2917 13

2917 13 10 – – – Σεβακικό οξύ

L 250/477

– – Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι
εστέρες τους

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2917 13 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

2917 14 00 – – Μηλεϊνικός ανυδρίτης

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2917 19 10 – – – Μηλoνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2917 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

2917 20 00 – Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή
κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπε
ροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους

Βιομηχανία

6%

A

A

2917 32 00 – – Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2917 33 00 – – Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2917 34 00 – – Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2917 35 00 – – Φθαλικός ανυδρίτης

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2917 36 00 – – Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2917 37 00 – – Τερεφθαλικό του διμεθυλίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2917 19

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/478

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες,
τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα
παράγωγά τους

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2917 39 20 – – – Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλι
κού οξέος. Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό
οξύ. Διχλωρίδιο του ισοφθαλουλίου, που πε
ριέχει, κατά βάρος, 0,8 % ή λιγότερο διχλωρί
διο του τερεφθαλουλίου. Ναφθαλενο-1,4,5,8τετρακαρβοξυλικό οξύ. Τετραχλωροφθαλικός
ανυδρίτης. 3,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζο
λοσουλφονικό νάτριο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2917 39 95 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 11 00 – – Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 12 00 – – Τρυγικό οξύ

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 13 00 – – Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 14 00 – – Κιτρικό οξύ

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 15 00 – – Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 16 00 – – Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2917 39

Παρατήρηση

– – Άλλα

– Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς
άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονί
δια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά
τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές
οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια,
υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά
τους

EL

2918

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

L 250/479

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 19 30 – – – Χολικό οξύ, 3α,12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ). Άλατα και εστέ
ρες των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

2918 19 40 – – – 2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2918 19 50 – – – 2,2-Διφαινυλ-2-υδροξυοξικό (βενζιλικό οξύ)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 19 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 21 00 – – Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 22 00 – – ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέ
ρες του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 23 00 – – Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα
άλατά τους

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 30 00 – Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεΰδης ή κετόνης,
αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες,
τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα
παράγωγά τους

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 18 00 – – Chlorobenzilate (ISO)
2918 19

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/480

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς
άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονί
δια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά
τους

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2918 99 40 – – – 2,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ. Δικάμβα (ISO).
Φαινοξυοξικό νάτριο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2918 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2919 10 00 – Φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπύλιο)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2919 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

2918 99

– – Άλλα

2920

Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογο
νωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα πα
ράγωγά τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΩΝ
ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ,
ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΤΟΥΣ
2919

EL

2918 91 00 – – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξεικό
οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του

Εστέρες των άλλων ανόργανων οξέων των αμετάλλων
(με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρο
γόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφο
νωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
– Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα
άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
L 250/481

2920 11 00 – – Παραθείο (ISO) και παραθείο-μέθυλ (ISO) (μέ
θυλ-παραθείο)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2920 90 10 – – Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα
αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2920 90 20 – – Φωσφονικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2920 90 30 – – Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2920 90 40 – – Φωσφορώδες τριαιθύλιο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2920 90 50 – – Φωσφονικό διαιθύλιο (υδρογονοφωσφορώδες
διαιθύλιο) (φωσφορώδες διαιθύλιο)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2920 90 85 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2921 19 40 – – – 1,1,3,3-Τετραμεθυλοβουτυλαμίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2921 19 50 – – – Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

2920 19 00 – – Άλλα
2920 90

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
2921

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/482

Τομέας

ΣΟ 2014

Ενώσεις με αμινική ομάδα
– Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα
των προϊόντων αυτών

2921 11 00 – – Μονο-, δι-ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους
2921 19

– – Άλλες

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2921 19 60 – – – Υδροχλωρικό χλωριούχο 2-(N,N-διαιθυλα
μινο)αιθύλιο. Υδροχλωρικό χλωριούχο 2-(N,
N-διισοπροπυλαμινο)αιθύλιο.
Υδροχλωρικό
χλωριούχο 2-(N,N-διμεθυλαμινο)αιθύλιο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2921 19 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2921 21 00 – – Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

6%

A

A

2921 22 00 – – Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2921 29 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

6%

A

A

2921 30 10 – – Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και
τα άλατά τους

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

2921 30 91 – – Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμινο (1,3-διαμινοκυκλοε
ξάνιο)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2921 30 99 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2921 41 00 – – Ανιλίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2921 42 00 – – Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα
των προϊόντων αυτών

– Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές
ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα
των προϊόντων αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2921 30

– Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους.
Άλατα των προϊόντων αυτών

L 250/483

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2921 43 00 – – Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των
προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2921 44 00 – – Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των
προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2921 45 00 – – 1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλα
μίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους.
Άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2921 46 00 – – Αμφεταμίνη (ΔΚΟ), βενζφεταμίνη (ΔΚΟ), δεξαμ
φεταμίνη (ΔΚΟ), ετιλαμφεταμίνη (ΔΚΟ), φαιν
καμφαμίνη (ΔΚΟ), λεφεταμίνη (ΔΚΟ), λαιβαμφε
ταμίνη (ΔΚΟ), μεφαινόρεξη (ΔΚΟ) και φαιντερ
μίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2921 49 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/484

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

2921 51

– – ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια
και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων
αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους.
Άλατα των προϊόντων αυτών

– – – ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια
και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρω
μένα, νιτροδωμένα παράγωγά τους. Άλατα
των προϊόντων αυτών
μ-Φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά
βάρος, 99 % ή περισσότερο, που περιέχει:
– 1 % ή λιγότερο ύδωρ κατά βάρος, –
200 mg/kg ή λιγότερο ο-φαινυλενοδιαμίνη
και – 450 mg/kg ή λιγότερο π-φαινυλενο
διαμίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2921 51 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2921 51 90 – – – Άλλα

16.9.2016

2921 51 11 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2921 59 50 – – – μ-Φαινυλενο-δις(μεθυλαμίνη). 2,2′-Διχλωρο4,4′-μεθυλενοδιανιλίνη. 4,4′-Δι-ο-τολουϊδίνη.
1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2921 59 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 11 00 – – Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 12 00 – – Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 13 10 – – – Τριαιθανολαμίνη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 13 90 – – – Άλατα τριαιθανολαμίνης

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 14 00 – – Δεξτροπροποξυφένιο (ΔΚΟ) και τα άλατά του

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2922 19 10 – – – Ν-Αιθυλοδιαιθανολαμίνη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 19 20 – – – 2,2′-Μεθυλιμινοδιαιθανόλη (Ν-μεθυλοδιαιθα
νολαμίνη)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 19 30 – – – 2-(N,N-Διισοπροπυλαμινο)αιθανόλη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 19 85 – – – Άλλες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2921 59

– – Άλλα

Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες

2922 19

– – Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Αμινοαλκοόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν
περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας,
οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊό
ντων αυτών

2922 13

Παρατήρηση

EL

2922

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλες

L 250/485

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2922 21 00 – – Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά
τους

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 31 00 – – Αμφεπραμόνη (ΔΚΟ), μεθαδόνη (ΔΚΟ) και νορ
μεθαδόνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2922 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 41 00 – – Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων
αυτών

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

2922 42 00 – – Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 43 00 – – Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά τους

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2922 44 00 – – Τιλιδίνη (ΔΚΟ) και τα άλατα της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2922 49 20 – – – β-Αλανίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2922 49 85 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

EL

– Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, άλλες
από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα εί
δος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες
τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

– Αμινοξέα, άλλα από εκείνα που περιέχουν περισσό
τερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, και οι
εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Αμινοαλδεΰδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλ
λες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομά
δες. Άλατα των προϊόντων αυτών

2922 49

Παρατήρηση

L 250/486

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2923 10 00 – Χωλίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2923 20 00 – Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

2923 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2924 11 00 – – Μεπροβαμάτη (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2924 12 00 – – Φθοροακεταμίδια (ISO), μονοκροτοφός (ISO)
και φωσφαμιντόν (ISO)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2924 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2924 21 00 – – Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των
προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2924 23 00 – – 2-Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό
οξύ) και τα άλατά του

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

2922 50 00 – Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και
άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

2923

Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμι
δική ομάδα του ανθρακικού οξέος
– Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβα
μικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των
προϊόντων αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2924

Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου.
Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμέ
νης ή μη χημικής σύστασης

– Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβα
μικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των
προϊόντων αυτών

L 250/487

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2924 29 10 – – – Λιδοκαΐνη (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2924 29 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2925 11 00 – – Ζαχαρίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2925 12 00 – – Γλουτεθιμίδιο (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2925 19 20 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Οκταβρωμο-Ν,Ν′-αιθυλε
νοδιφθαλιμίδιο. Ν,Ν′-Αιθυλενοδις(4,5-διβρω
μοεξαϋδρο-3,6-μεθανοφθαλιμίδιο)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2925 19 95 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2925 21 00 – – Χλωρντιμεφόρμ (ISO)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2925 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2924 24 00 – – Αιθιναμάτη (ΔΚΟ)
2924 29

2925

– – Άλλα

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περι
λαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με
ιμινική ομάδα
– Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊό
ντων αυτών

2925 19

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/488

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων
αυτών

Ενώσεις με νιτριλική ομάδα

2926 10 00 – Ακρυλονιτρίλιο

16.9.2016

2926

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2926 20 00 – 1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2926 30 00 – Φαινπροπόρεξη (ΔΚΟ) και τα άλατά της. Ενδιάμεσο
μεθαδόνης (ΔΚΟ) (4-κυανο-2-διμεθυλαμινο-4,4-δι
φαινυλοβουτάνιο)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2926 90 20 – – Ισοφθολονιτρίλιο

Βιομηχανία

6%

A

A

2926 90 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2927 00 00 Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2928 00 10 – Ν,Ν-Δις(2-μεθοξυαιθυλο)υδροξυλαμίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2928 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2929 10 00 – Ισοκυανικά

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2929 90 00 – Άλλες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2926 90

2929

– Άλλες

Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλα
μίνης

Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2928 00

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

X. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕ
ΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ
Θειοενώσεις οργανικές

2930 20 00 – Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά

L 250/489

2930

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2930 40 10 – – Μεθειονίνη (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2930 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2930 50 00 – Καπταφόλ (ISO) και μεταμιδοφός (ISO)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2930 90 13 – – Κυστεΐνη και κυστίνη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2930 90 16 – – Παράγωγα της κυστεΐνης ή της κυστίνης

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2930 90 20 – – Θειοδιγλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2′-θειοδιαιθανόλη)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2930 90 30 – – DL-2-Υδροξυ-4-(μεθυλοθειο)βουτυρικό οξύ

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2930 90 40 – – Δις[3-(3,5-τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαι
νυλο)προπιονικός] 2,2-θειοδιαιθυλεστέρας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2930 90 50 – – Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μέ
θυλο-2,6-δις(μεθυλθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη και
2-μεθυλο-4,6-δις(μεθυλθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2930 90 60 – – 2-(N,N-Διαιθυλαμινο)αιθανοθειόλη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2930 90 99 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2930 30 00 – Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης
2930 40

2931

– Μεθειονίνη

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2930 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/490

Τομέας

ΣΟ 2014

Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες
16.9.2016

2931 10 00 – Τετραμεθυλιούχος μόλυβδος και τετρααιθυλιούχος
μόλυβδος

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2931 90 10 – – Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2931 90 20 – – Διφθορίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλο
φωσφονικό διφθορίδιο)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2931 90 30 – – Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλο
φωσφονικό διχλωρίδιο)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2931 90 40 – – Μεθυλοφωσφονικό (5-αιθυλο-2-μεθυλ-2-οξειδο1,3,2-διοξαφωσφιναν-5-υλο)μεθυλο-μεθύλιο.
Μεθυλοφωσφονικό
δις[(5-αιθυλο-2-μεθυλ-2οξειδο-1,3,2-διοξαφωσφιναν-5-υλο)μεθύλιο].
2,4,6-Τριοξείδιο
της
2,4,6-τριπροπυλο1,3,5,2,4,6-τριοξατριφωσφινάνης. Προπυλοφω
σφονικό διμεθύλιο. Αιθυλοφωσφονικό διαιθύλιο.
Νατριούχο άλας του μεθυλοφωσφονικού 3(τριυδροξυσιλυλο)προπυλίου. Μίγματα αποτε
λούμενα κυρίως από μεθυλοφωσφονικό οξύ και
(αμινο-ιμινομεθυλ)ουρία (σε αναλογία 50:50)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2931 90 90 – – Άλλες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2932 11 00 – – Τετραϋδροφουράνιο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2932 12 00 – – 2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2931 20 00 – Ενώσεις τριβουτυλτίνης
2931 90

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2932

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυ
γόνου
– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύ
λιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενω
μένο

L 250/491

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2932 13 00 – – Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋ
δροφουρφουρυλική

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2932 19 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2932 20 10 – – Φαινολοφθαλεΐνη. 1-Υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3-οξο-1Η,3Ηβενζο[de]ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2ναφθοϊκό οξύ. 3′-Χλωρο-6′-κυκλοεξυλαμινο
σπειρο[ισοβενζοφουρανο-1-(3Η),9′-ξανθεν]-3όνη; 6′-(Ν-Αιθυλο-π-τολουιδινο)-2′-μεθυσπιρο
[ισοβενζοφουρανο-1(3Η),9′-ξανθενιο]-3-όνη. 6Δοκοσυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-με
θυλο-1-φαινανθρυλο)-3-οξο-1Η,3Η-ναφθο[1,8cd]πυραν-1-υλο]ναφθαλενο-2-καρβοξυλικό με
θύλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2932 20 20 – – γ-Βουτυρολακτόνη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2932 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2932 91 00 – – Ισοσαφρόλη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2932 92 00 – – 1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο) προπαν-2-όνη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2932 93 00 – – Πιπερονάλη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2932 94 00 – – Σαφρόλη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2932 95 00 – – Τετραϋδροκανναβινόλες (όλα τα ισομερή)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/492

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

2932 20

– Λακτόνες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2933 11 10 – – – Προπυφαιναζόνη (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2933 19 10 – – – Φαινυλοβουταζόνη (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 19 90 – – – Άλλες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2932 99 00 – – Άλλες
2933

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώ
του
– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύ
λιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενω
μένο

2933 19

– – Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της

– – Άλλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2933 11

– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύ
λιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενω
μένο
2933 21 00 – – Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της
2933 29

– – Άλλες

L 250/493

2933 29 10 – – – Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ) και
νιτρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ). Φαιντολα
μίνη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της τολαζολίνης
(ΔΚΟΤ)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2933 31 00 – – Πυριδίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2933 32 00 – – Πιπεριδίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2933 33 00 – – Αλφαιντανίλη (ΔΚΟ), ανιλεριδίνη (ΔΚΟ), βεζι
τραμίδη (ΔΚΟ), βρωμαζεπάμη (ΔΚΟ), κετοβεμι
δόνη (ΔΚΟ), διφαινοξίνη (ΔΚΟ), διφαινοξυλάτη
(ΔΚΟ), διπιπανόνη (ΔΚΟ), φαιντανύλιο (ΔΚΟ),
μεθυλοφαινιδάτη (ΔΚΟ), πενταζοκίνη (ΔΚΟ), πε
θιδίνη (ΔΚΟ), ενδιάμεσο Α πεθιδίνης (ΔΚΟ),
φαινκυκλιδίνη (ΔΚΟ) (αγγελόσκονη-ΡCΡ), φαινο
περιδίνη (ΔΚΟ), πιπραδόλη (ΔΚΟ), πιριτραμίδιο
(ΔΚΟ), προπιράμη (ΔΚΟ) και τριμεπεριδίνη
(ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2933 39 10 – – – Ιπρονιαζίδη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της κετοβε
μιδόνης (ΔΚΟΤ). Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη
(ΔΚΟ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 39 20 – – – 2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 39 25 – – – 3,6-Διχλωροπυριδινιο-2-καρβοξυλικό οξύ

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 39 35 – – – Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλι
κού οξέος με το 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 29 90 – – – Άλλες
– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύ
λιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενω
μένο

– – Άλλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2933 39

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/494

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2933 39 40 – – – 2-Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τρι
χλωρο-2-πυριδυλοξικού οξέος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 39 45 – – – 3,5-Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 39 50 – – – Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO)

Βιομηχανία

4%

A

A

2933 39 55 – – – 4-Μεθυλοπυριδίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 39 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 49 10 – – – Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παρά
γωγα των κινολινοκαρβοξυλικών οξέων

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2933 49 30 – – – Δεξτρομεθορφάνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 49 90 – – – Άλλες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

2933 41 00 – – Λαιβορφανόλη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
2933 49

– – Άλλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους κι
νολίνης ή ισοκινολίνης (υδρογονωμένους ή μη) χω
ρίς άλλες συνενώσεις

– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύ
λιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζί
νης
L 250/495

2933 52 00 – – Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα άλατά
της

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2933 53 10 – – – Φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ).
Άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 53 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2933 54 00 – – Άλλα παράγωγα της μαλονυλουρίας (βαρβιτου
ρικό οξύ). Άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2933 55 00 – – Λοπραζολάμη (ΔΚΟ), μεκλοκουαλόνη (ΔΚΟ), με
θακαλόνη (ΔΚΟ) και ζιπεπρόλη (ΔΚΟ). Άλατα
των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 59 10 – – – Διαζινόν (ISO)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 59 20 – – – 1,4-Διαζαδικυκλο[2.2.2]οκτάνιο (τριαιθυλενο
διαμίνη)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 59 95 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2933 53

– – Αλλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), αμοβαρβιτάλη (ΔΚΟ),
βαρβιτάλη (ΔΚΟ), βουταλβιτάλη (ΔΚΟ), βουτο
βαρβιτάλη, κυκλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), μεθυλοφαι
νοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), πεντοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), φαι
νοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκβουταβαρβιτάλη (ΔΚΟ),
σεκοβαρβιτάλη (ΔΚΟ) και βινυλοβιτάλη (ΔΚΟ).
Άλατα των προϊόντων αυτών

Παρατήρηση

EL

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2933 59

Περιγραφή

L 250/496

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύ
λιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο
16.9.2016

2933 61 00 – – Μελαμίνη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2933 69 10 – – – Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σιμαζίνη
(ISO). Εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη
(εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτραμίνη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2933 69 40 – – – Μεθεναμίνη (ΔΚΟ) (εξαμεθυλενοτετραμίνη).
2,6-Δι-τερτ-βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλοθείο)1,3,5-τριανζίνο-2-υλαμινο]φαινόλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 69 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2933 71 00 – – 6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2933 72 00 – – Κλοβαζάμη (ΔΚΟ) και μεθυπρυλόνη (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 79 00 – – Άλλες λακτάμες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 69

Περιγραφή

– – Άλλες

2933 91 10 – – – Χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ)

L 250/497

– – Αλπραζολάμη (ΔΚΟ), καμαζεπάμη (ΔΚΟ), χλωρ
διαζεποξείδιο (ΔΚΟ), κλοναζεπάμη (ΔΚΟ), κλο
ραζεπικό άλας, δελοραζεπάμη (ΔΚΟ), διαζεπάμη
(ΔΚΟ), εσταζολάμη (ΔΚΟ), φλουδιαζεπάμη
(ΔΚΟ), φθοριονιτραζεπάμη (ΔΚΟ), φλουραζε
πάμη (ΔΚΟ), χαλαζεπάμη (ΔΚΟ), λοφλαζεπικό
αιθύλιο (ΔΚΟ), λοραζεπάμη (ΔΚΟ), λορμεταζε
πάμη (ΔΚΟ), μαζινδόλη (ΔΚΟ), μεδαζεπάμη
(ΔΚΟ), μιδαζολάμη (ΔΚΟ), νιμεταζεπάμη (ΔΚΟ),
νιτραζεπάμη (ΔΚΟ), νορδαζεπάμη (ΔΚΟ), οξαζε
πάμη (ΔΚΟ), πιναζεπάμη (ΔΚΟ), πραζεπάμη
(ΔΚΟ), πυροβαλερόνη (ΔΚΟ), τεμαζεπάμη
(ΔΚΟ), τετραζεπάμη (ΔΚΟ) και τριαζολάμη
(ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

EL

– Λακτάμες

2933 91

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2933 99 20 – – – Ινδόλιο, 3-μεθυλοϊνδόλιο (σκατόλιο), 6-αλ
λυλο-6,7-διυδρο-5Η-διβενζο[γ,ε]αζεπίνη (αζα
πετίνη), φαινινδαμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των
προϊόντων αυτών. Υδροχλωρικό της ιμιπραμί
νης (ΔΚΟΤ)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

2933 99 50 – – – 2,4-Δι-τερτ-βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτρια
ζολ-2-υλο)φαινόλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2933 99 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2934 20 20 – – Διθειούχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο). Βενζοθεια
ζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα
άλατά της

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2934 20 80 – – Άλλες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

2933 91 90 – – – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/498

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

2933 99

Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη
χημικής σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις

2934 10 00 – Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύ
λιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενω
μένο

2934 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2934

– – Άλλα

– Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους
βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλ
λες συνενώσεις

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2934 30 10 – – Θειαιθυλοπεραζίνη (ΔΚΟ). Θειοριδαζίνη (ΔΚΟ)
και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2934 30 90 – – Άλλες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2934 99 60 – – – Χλωροπροθυξίνη (ΔΚΟ). Θεναλιδίνη (ΔΚΟ),
τα τρυγικά και τα μηλεϊνικά αυτής. Φουραζο
λιδόνη (ΔΚΟ). 7-Αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ.
Άλατα και εστέρες του (6R,7R)-3-ακετοξυμε
θυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2-φαινυλακετα
μιδο]-8-οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4.2.0]οκτα2-εν-2-καρβοξυλικό οξύ. Βρωμιούχο 1-[2(1,3-διοξανο-2-υλο)αιθυλο]-2-μεθυλοπυριδί
νιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2934 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2934 30

Περιγραφή

EL

– Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους
φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες
συνενώσεις

2934 99

– – Άλλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

2934 91 00 – – Αμινόρεξη (ΔΚΟ), βρωτιζολάμη (ΔΚΟ), κλοτιαζε
πάμη (ΔΚΟ), κλοξαζολάμη (ΔΚΟ), δεξτρομορα
μίδιο (ΔΚΟ), αλοξαζολάμη (ΔΚΟ), κεταζολάμη
(ΔΚΟ), μεσοκάρβη (ΔΚΟ), οξαζολάμη (ΔΚΟ), πε
μολίνη (ΔΚΟ), φαινδιμετραζίνη (ΔΚΟ), φαινμε
τραζίνη (ΔΚΟ) και σουφαιντανίλη (ΔΚΟ). Άλατα
των προϊόντων αυτών

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

L 250/499

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2935 00 30 – 3-{1-[7-(Δεκαεξυλοσουλφονυλοαμινο)-1Η-ινδολο3-υλο]-3-οξο-1Η,3Η-ναφθο[1,8-cd]πυρανο-1υλο}-Ν,Ν-διμεθυλο-1Η-ινδολο-7-σουλφοναμίδιο.
Μετοσουλάμη (ISO)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2935 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2936 21 00 – – Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2936 22 00 – – Βιταμίνη Β1 και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2936 23 00 – – Βιταμίνη Β2 και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2936 24 00 – – Οξύ D-ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β3 ή βιτα
μίνη Β5) και τα παράγωγά τους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2936 25 00 – – Βιταμίνη Β6 και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2936 26 00 – – Βιταμίνη Β12 και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2935 00

Περιγραφή

Σουλφοναμίδες

– Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμεμιγμένες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες
με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυ
σικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους
που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγ
μένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε δια
λύματα

EL

XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ
2936

Παρατήρηση

L 250/500

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2936 27 00 – – Βιταμίνη C και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2936 28 00 – – Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2936 29 00 – – Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2936 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά
συμπυκνώματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2937 11 00 – – Σωματοτροπίνη, τα παράγωγα και τα δομικά
ανάλογά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2937 12 00 – – Ινσουλίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2937 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2937

Ορμόνες, προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκο
τριένες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα πα
ράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους στα οποία περι
λαμβάνονται και τα πολυπεπτίδια τροποποιημένης
αλύσου, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες
– Ορμόνες πολυπεπτιδικές, ορμόνες πρωτεϊνικές και
ορμόνες γλυκοπρωτεϊνικές, τα παράγωγα και τα δο
μικά ανάλογά τους

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ορμόνες στεροειδείς, τα παράγωγα και τα δομικά
ανάλογά τους
L 250/501

2937 21 00 – – Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδρο
κορτιζόνη) και πρεδνισολόνη (δεϋδροϋδροκορτι
ζόνη)

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2937 22 00 – – Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροει
δών ορμονών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2937 23 00 – – Οιστρογόνα και προγεστογόνα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2937 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2937 50 00 – Προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες,
τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2937 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

2938 90 10 – – Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών

Βιομηχανία

6%

A

A

2938 90 30 – – Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

2938 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/502

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

2938

Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύν
θεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους
και άλλα παράγωγα

2938 10 00 – Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του
2938 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥ
ΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝ
ΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ,
ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

– Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2939 11 00 – – Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας. Βουπρενορ
φίνη (ΔΚΟ), κωδεΐνη, διυδροκωδεΐνη (ΔΚΟ), αι
θυλομορφίνη, αιτορφίνη (ΔΚΟ), ηρωίνη, υδροκω
δόνη (ΔΚΟ), υδρομορφόνη (ΔΚΟ), μορφίνη, νι
κομορφίνη (ΔΚΟ), οξυκωδόνη (ΔΚΟ), οξυμορ
φόνη (ΔΚΟ), φολκωδίνη (ΔΚΟ), θηβακόνη (ΔΚΟ)
και θηβαΐνη. Άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 20 00 – Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους.
Άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 30 00 – Καφεΐνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 41 00 – – Εφεδρίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 42 00 – – Ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 43 00 – – Καθίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 44 00 – – Νορεφεδρίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939

Περιγραφή

EL

Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύν
θεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους
και άλλα παράγωγα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους.
Άλατα των προϊόντων αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Εφεδρίνες και τα άλατά τους

L 250/503

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

2939 51 00 – – Φαινετυλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 61 00 – – Εργομετρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 62 00 – – Εργοταμίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 63 00 – – Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 69 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 91 00 – – Κοκαΐνη, εκγονίνη, λεβομεθαμφεταμίνη, μεθαμ
φεταμίνη (ΔΚΟ), ρακεμικό μείγμα μεθαμφεταμί
νης. Άλατα, εστέρες και άλλα παράγωγα των
προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2939 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

EL

– Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλε
νοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των
προϊόντων αυτών

Παρατήρηση

L 250/504

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παρά
γωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

16.9.2016

2940 00 00 Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη,
τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρου
κτόζη (οπωροζάχαρο). Αιθέρες, ακετάλες και εστέρες
ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα
των κλάσεων 2937, 2938 και 2939

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2941 20 30 – – Διυδροστρεπτομυκίνη, τα άλατα, οι εστέρες και
οι υδρίτες της

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

2941 20 80 – – Άλλες στρεπτομυκίνες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2941 30 00 – Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των
προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2941 40 00 – Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα
των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2941 50 00 – Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των
προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2941 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2942 00 00 Άλλες οργανικές ενώσεις

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

2941

Περιγραφή

Αντιβιοτικά
EL

2941 10 00 – Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικι
λανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών
2941 20

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των
προϊόντων αυτών

3001

Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξερα
μένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλ
λων οργάνων ή των εκκρίσεών τους, για οποθεραπεία.
Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης
ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομά
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

3001 20

– Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκ
κρίσεών τους

3001 20 10 – – Ανθρώπινης προέλευσης

L 250/505

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 — ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3001 90 91 – – – Ηπαρίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3001 90 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3002 10 91 – – – Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και
οροί γλοβουλίνης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3002 10 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3001 20 90 – – Άλλα
3001 90

– Άλλα

3001 90 20 – – Ανθρώπινης προέλευσης

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/506

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυ
λακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλά
σματα του αίματος, τροποποιημένα ή μη ανοσολογικά
προϊόντα ή λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές
μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργα
νισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα

3002 10

– Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος και ανοσο
λογικά προϊόντα, τροποποιημένα ή μη ή λαμβανό
μενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους

3002 10 10 – – Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν
ανοσοποιηθεί

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3002

– – Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3002 20 00 – Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3002 30 00 – Εμβόλια για την κτηνιατρική

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3002 90 10 – – Αίμα ανθρώπων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3002 90 30 – – Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές,
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3002 90 50 – – Καλλιέργειες μικροοργανισμών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3002 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3003 10 00 – Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊό
ντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρε
πτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3003 20 00 – Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3003 31 00 – – Που περιέχουν ινσουλίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3003 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3002 90

– Άλλα

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλά
σεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από
προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά
που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3003

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλά
σης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά

L 250/507

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3003 40 20 – – Που περιέχουν εφεδρίνη ή τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3003 40 30 – – Που περιέχουν ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) ή τα άλατά
της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3003 40 40 – – Που περιέχουν νορεφεδρίνη ή τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3003 40 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3003 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3004 10 00 – Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊό
ντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρε
πτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3004 20 00 – Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3004 31 00 – – Που περιέχουν ινσουλίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3004 32 00 – – Που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, πα
ράγωγα ή δομικά ανάλογά τους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3003 40

– Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους,
αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊό
ντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά

Παρατήρηση

EL

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλά
σεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από
προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευα
σμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς,
που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων (στα οποία πε
ριλαμβάνονται και εκείνα που προορίζονται να χορη
γηθούν διαδερμικά) ή είναι συσκευασμένα για τη λια
νική πώληση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3004

Περιγραφή

L 250/508

Τομέας

ΣΟ 2014

– Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλά
σης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3004 40 20 – – Που περιέχουν εφεδρίνη ή τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3004 40 30 – – Που περιέχουν ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) ή τα άλατά
της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3004 40 40 – – Που περιέχουν νορεφεδρίνη ή τα άλατά της

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3004 40 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3004 50 00 – Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα
προϊόντα της κλάσης 2936

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3004 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3004 39 00 – – Άλλα
3004 40

– Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά
δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα
της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά

Βάτες, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι,
τσιρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ου
σίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρι
κούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς

3005 10 00 – Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν
συγκολλητική στρώση
3005 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3005

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
L 250/509

3005 90 10 – – Βάτες και είδη από βάτα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/510

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– – – Από υφαντικές ύλες
Γάζες και είδη από γάζα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3005 90 50 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3006 10 10 – – Ράμματα αποστειρωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3006 10 30 – – Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη
χειρουργική ή την οδοντιατρική, που μπορούν
να απορροφηθούν ή όχι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3006 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3006 20 00 – Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιο
ρισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3005 90 99 – – – Άλλα
3006

Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέ
ρονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου

3006 10

– Αποστειρωμένα ράμματα χειρουργικής και παρό
μοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ρα
φές (συμπεριλαμβανομένων των αποστειρωμένων
χειρουργικών ή οδοντικών νημάτων που μπορούν
να απορροφηθούν) και τα αποστειρωμένα συγκολ
λητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιού
νται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών.
Αποστειρωμένες λαμινάριες. Αποστειρωμένα αιμο
στατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη
χειρουργική ή την οδοντιατρική· αποστειρωμένες
αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την
οδοντιατρική, που μπορούν να απορροφηθούν ή
όχι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3005 90 31 – – – –

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3006 30 00 – Παρασκευάσματα σκιατικά για ακτινογραφικές εξε
τάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επι
νοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3006 40 00 – Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των
δοντιών. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των
οστών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3006 50 00 – Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για
την παροχή πρώτων βοηθειών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3006 60 00 – Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση
τις ορμόνες, με βάση άλλα προϊόντα της κλά
σης 2937 ή με βάση τα σπερματοκτόνα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3006 70 00 – Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή
γέλης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ια
τρική ή την κτηνιατρική ως λιπαντικά για ορισμένα
μέρη του σώματος κατά τη διάρκεια χειρουργικών
επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως συνδετικό
μέσο μεταξύ του σώματος και των ιατρικών οργά
νων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3006 91 00 – – Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε περι
πτώσεις παρά φύση έδρας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3006 92 00 – – Φαρμακευτικά απορρίμματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 — ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

L 250/511

3101 00 00 Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και
αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα.
Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική
επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3102 10 10 – – Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του
45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε
ξερή κατάσταση

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3102 10 90 – – Άλλη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3102 21 00 – – Θειικό αμμώνιο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3102 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3102 30 10 – – Σε υδατικό διάλυμα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3102 30 90 – – Άλλο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3102 40 10 – – Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το
28 % κατά βάρος

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3102 40 90 – – Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το
28 % κατά βάρος

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3102

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα

3102 10

– Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα

3102 40

– Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού
αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου

3102 30

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/512

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβε
στίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές
ικανότητες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3102 50 00 – Νιτρικό νάτριο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3102 60 00 – Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και
νιτρικού αμμωνίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3102 80 00 – Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά
ή αμμωνιακά διαλύματα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3102 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα
που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3103 10 10 – – Περιεκτικότητας σε πεντοξείδιο του διφωσφόρου
ανώτερης του 35 %

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

3103 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

3103 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά

3103 10

– Υπερφωσφορικά

3104

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα

3104 20

– Χλωριούχο κάλιο

L 250/513

3104 20 10 – – Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε
Κ2Ο, όχι ανώτερης του 40 % κατά βάρος του
άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3103

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3104 20 50 – – Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε
Κ2Ο, ανώτερης του 40 % αλλά όχι ανώτερης
του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος
σε ξερή κατάσταση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3104 20 90 – – Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε
Κ2Ο, ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυ
δρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3104 30 00 – Θειικό κάλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3104 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3105 20 10 – – Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 %
κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κα
τάσταση

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3105 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3105 30 00 – Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό
φωσφορικό άλας)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή
τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.
Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα,
είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαί
νει τα 10 kg

3105 10 00 – Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζο
νται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συ
σκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα
10 kg
3105 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3105

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/514

Τομέας

ΣΟ 2014

– Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία
λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3105 51 00 – – Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3105 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3105 60 00 – Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο
λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

3105 90 20 – – Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 %
κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κα
τάσταση

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3105 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3105 40 00 – Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμω
νιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με
υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό
φωσφορικό άλας)

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν
τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο

– Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 — ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙ
ΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ.
ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩ
ΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟ
ΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ

3201

Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες
και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά
τους

3201 10 00 – Εκχύλισμα κεμπράχο

L 250/515

32

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3105 90

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3%

A

A

3201 90 20 – – Εκχυλίσματα σουμάκ, εκχυλίσματα κυπέλλων βε
λανιδιών, εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς

Βιομηχανία

5,8 %

A

A

3201 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3202 10 00 – Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3202 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3203 00 10 – Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρα
σκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3203 00 90 – Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευά
σματα με βάση τις ύλες αυτές

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

Περιγραφή

3201 20 00 – Εκχύλισμα μιμόζας

Παρατήρηση

L 250/516

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

3201 90

3203 00

Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δε
ψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεψικά, έστω και
αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα. Παρασκευά
σματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3202

– Άλλα

Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις
οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα,
αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης),
έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρα
σκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κε
φαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή
ζωικής προέλευσης

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3204 11 00 – – Χρωστικές σε διασπορές και παρασκευάσματα με
βάση τις χρωστικές αυτές

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3204 12 00 – – Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες
και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυ
τές. Χρωστικές με προστύμματα και παρασκευά
σματα με βάση τις χρωστικές αυτές

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3204 13 00 – – Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση
τις χρωστικές αυτές

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3204 14 00 – – Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση
τις χρωστικές αυτές

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3204 15 00 – – Χρωστικές βαφής στον κάδο [στις οποίες περι
λαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται
όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)] και παρα
σκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3204 16 00 – – Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με
βάση τα χρωστικά αυτά

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3204 17 00 – – Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με
βάση τα χρωστικά αυτά

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3204

Περιγραφή

EL

Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθο
ρισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που
αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού,
με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊό
ντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησι
μοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού
ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύ
στασης

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρα
σκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του
κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές
ύλες

L 250/517

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3204 19 00 – – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγ
ματα δύο ή περισσοτέρων χρωστικών υλών των
διακρίσεων 3204 11 μέχρι 3204 19

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3204 20 00 – Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων
που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του
φθορισμού

Βιομηχανία

6%

A

A

3204 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3205 00 00 Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται
στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση τις
χρωστικές λάκες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3206 11 00 – – Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο
διοξείδιο του τιτανίου υπολογισμένο επί ξηράς
ύλης

Βιομηχανία

6%

A

A

3206 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3206 20 00 – Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με
βάση τις ενώσεις του χρωμίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέ
ρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, άλλα
από εκείνα των κλάσεων 3203, 3204 ή 3205.
Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμο
ποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημι
κής σύστασης
– Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με
βάση το διοξείδιο του τιτανίου

3206 41 00 – – Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της

16.9.2016

– Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3206

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/518

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3206 49 10 – – – Μαγνητίτης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3206 49 70 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3206 50 00 – Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησι
μοποιούνται ως φωτοφόρα

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3207 20 10 – – Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3207 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

3207 30 00 – Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

Περιγραφή

3206 42 00 – – Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρα
σκευάσματα με βάση το θειούχο ψευδάργυρο

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

3206 49

Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρα
σκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρί
σματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά στιλβώ
ματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σμάλτωση
ή την υαλουργία. Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά, με
μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων

3207 10 00 – Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρα
σκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα
3207 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3207

– – Άλλα

– Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επι
καλύμματα κεραμευτικής και παρόμοια παρασκευά
σματα

L 250/519

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3207 40 40 – – Γυαλί με μορφή νιφάδων, με μήκος 0,1 mm ή
περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα
3,5 mm και με πάχος 2 μικρόμετρα ή περισσό
τερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 5 μικρόμετρα.
Γυαλί με μορφή σκόνης ή λεπτών κόκκων, που
περιέχει, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο διο
ξείδιο του πυριτίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3207 40 85 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

3208 10 10 – – Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4
του κεφαλαίου αυτού

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3208 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3208 20 10 – – Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4
του κεφαλαίου αυτού

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3208 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3207 40

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/520

Τομέας

ΣΟ 2014

– Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης,
λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων
EL

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά
πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, δια
σκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Δια
λύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφα
λαίου αυτού

3208 10

– Με βάση πολυεστέρες

3208 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3208

– Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3208 90 11 – – – Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2′(τερτ-βουτυλιμίνο), διαιθανόλη και διισοκυα
νικό 4,4′-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή
διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που
περιέχει κατά βάρος 48 % ή περισσότερο πο
λυμερές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3208 90 13 – – – Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζο
λίου, με μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλα
κεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή
περισσότερο πολυμερές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3208 90 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3208 90 91 – – – Με βάση συνθετικά πολυμερή

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3208 90 99 – – – Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3208 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

– – Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4
του κεφαλαίου αυτού

3209

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά
πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, δια
σκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο
L 250/521

3209 10 00 – Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3210 00 10 – Χρώματα επίχρισης και βερνίκια λαδιού

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3210 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3211 00 00 Ξηραντικά παρασκευασμένα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3212 10 00 – Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3212 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

3209 90 00 – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/522

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

3210 00

3213

Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και
οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε
μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύ
πων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμά
των επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο.
Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται
με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3212

Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Χρωστικά (pig
ments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρη
σιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων

Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδα
σκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή
των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώ
ματα σε τροχίσκους, σωληνάρια, δοχεία, φιαλίδια, κύ
πελλα ή παρόμοιες συσκευασίες
16.9.2016

3213 10 00 – Χρώματα σε συνδυασμούς

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3214 10 10 – – Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες
μαστίχες (στόκοι)

Βιομηχανία

5%

A

A

3214 10 90 – – Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτι
σμα

Βιομηχανία

5%

A

A

3214 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

3215 11 00 – – Μαύρα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3215 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3215 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

3213 90 00 – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες
(στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρω
μάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που
χρησιμοποιούνται για προσόψεις, εσωτερικούς τοί
χους, δάπεδα, οροφές ή παρόμοιες επιφάνειες

3214 10

– Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μα
στίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται
στο χρωμάτισμα

3215

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3214

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης
και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στε
ρεές μορφές
– Μελάνια τυπογραφίας

L 250/523

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3301 12 10 – – – Μη αποτερπενωμένα

Γεωργία

7%

A

A

3301 12 90 – – – Αποτερπενωμένα

Γεωργία

4,4 %

A

A

3301 13 10 – – – Μη αποτερπενωμένα

Γεωργία

7%

A

A

3301 13 90 – – – Αποτερπενωμένα

Γεωργία

4,4 %

A

A

3301 19 20 – – – Μη αποτερπενωμένα

Γεωργία

7%

A

A

3301 19 80 – – – Αποτερπενωμένα

Γεωργία

4,4 %

A

A

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 — ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙ
ΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩ
ΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περι
λαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή
«απόλυτα». Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών.
Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη,
σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνο
νται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊό
ντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων
ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά
διαλύματα αιθερίων ελαίων
– Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών

3301 12

3301 13

3301 19

– – Πορτοκαλιού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

33

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/524

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Λεμονιού

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3301 24 10 – – – Μη αποτερπενωμένα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

3301 24 90 – – – Αποτερπενωμένα

Γεωργία

2,9 %

A

A

3301 25 10 – – – Μη αποτερπενωμένα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

3301 25 90 – – – Αποτερπενωμένα

Γεωργία

2,9 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών

3301 25

– – Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita)

– – Άλλων μεντών

– – Άλλα
– – – Γαρίφαλου, λευκοδένδρου, κανάγκας της εύο
σμης

3301 29 11 – – – –

Μη αποτερπενωμένα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

3301 29 31 – – – –

Αποτερπενωμένα

Γεωργία

2,3 %

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3301 29

EL

3301 24

– – – Άλλα
3301 29 41 – – – –
––––

Μη αποτερπενωμένα
Αποτερπενωμένα
Γερανιού, Γιασεμιού, Ανδροπώγωνος (ve
tiver)

Γεωργία

2,3 %

A

A

3301 29 79 – – – – –

Λεβάντας ή λεβαντίνης

Γεωργία

2,9 %

A

A

3301 29 91 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

2,3 %

A

A

L 250/525

3301 29 71 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

2%

A

A

Γεωργία

2,3 %

A

A

3301 90 21 – – – Γλυκόριζας λυκίσκου

Γεωργία

3,2 %

A

A

3301 90 30 – – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

A

A

3301 90 90 – – Άλλα

Γεωργία

3%

A

A

Γεωργία

17,3 % MIN
1 EUR/% vol/hl

A

A

Περιγραφή

3301 30 00 – Ρητινοειδή

EL

3301 90

Παρατήρηση

L 250/526

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

3301 90 10 – – Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της απο
τερπένωσης των αιθερίων ελαίων
– – Εκχυλίσματα ελαιορητινών

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση
μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων
που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομη
χανία. Άλλα παρασκευάσματα με βάση ευώδεις ουσίες
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών

3302 10

– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχα
νίες ειδών διατροφής ή ποτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3302

– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομη
χανίες ποτών
– – – Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους τους
γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν
ένα ποτό
Που έχουν αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο που
υπερβαίνει το 0,5 %

16.9.2016

3302 10 10 – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Άλλα
Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη,
ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους
ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο
του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται
από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχα
ρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 %
γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

Γεωργία

12,8 %

A

A

EL

3302 10 29 – – – – –

Άλλα

Γεωργία

9 % + EA

0 % + EA

A

3302 10 40 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3302 10 90 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομη
χανίες ειδών διατροφής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3302 90 10 – – Αλκοολούχα διαλύματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3302 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3303 00 10 – Αρώματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3303 00 90 – Κολόνιες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3302 90

3303 00

3304

– Άλλα

Αρώματα και κολόνιες

Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρα
σκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή
τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρα
σκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα.
Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των
χεριών ή των ποδιών

3304 10 00 – Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια

L 250/527

3302 10 21 – – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3304 20 00 – Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3304 30 00 – Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών
των χεριών ή των ποδιών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3304 91 00 – – Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συ
μπιεσμένες πούδρες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3304 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3305 10 00 – Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3305 20 00 – Παρασκευάσματα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα
διαρκείας των μαλλιών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3305 30 00 – Λακ για τα μαλλιά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3305 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/528

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

3306

Παρασκευάσματα για τα μαλλιά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3305

Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των
δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται σκόνες και κρέ
μες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντο
στοιχιών. Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον κα
θαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων (οδοντικά νή
ματα), σε συσκευασίες λιανικής πώλησης
16.9.2016

3306 10 00 – Οδοντόπαστες

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3306 20 00 – Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό
των μεσοδοντίων διαστημάτων (οδοντικά νήματα)

Βιομηχανία

4%

A

A

3306 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3307 10 00 – Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρι
σμα και για μετά το ξύρισμα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3307 20 00 – Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3307 30 00 – Άλατα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα
για λουτρά

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3307 41 00 – – Agarbatti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που
ενεργούν με καύση

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3307 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3307 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

3307

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα
και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρα
σκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα
αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και
άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά
χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα,
που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες

– Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την από
σμηση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα ευώδη παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελε
τές

L 250/529

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3401 11 00 – – Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα για ιατρικές χρήσεις)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3401 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 — ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑ
ΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑ
ΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, «ΚΕ
ΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ

3401

Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά
που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρη
σιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα
στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω
και αν περιέχουν σαπούνι. Προϊόντα και παρασκευά
σματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή
τάση που προορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος,
με μορφή υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη λια
νική πώληση, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί,
βάτες, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτι
σμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορ
ρυπαντικά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

34

– Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά
που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ρά
βδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού, σε τεμάχια
ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πιλήματα, και μη
υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή
καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά

3401 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/530

Τομέας

ΣΟ 2014

– Σαπούνια με άλλες μορφές
16.9.2016

3401 20 10 – – Νιφάδες, τρίμματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνες

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3401 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3401 30 00 – Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενερ
γούν πάνω στην επιφανειακή τάση που προορίζο
νται για το πλύσιμο του δέρματος, με μορφή
υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη λιανική πώ
ληση, έστω και αν περιέχουν σαπούνι

Βιομηχανία

4%

A

A

3402 11 10 – – – Υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά βάρος,
30 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο
από 50 % αλκυλ[οξυδι(βενζολοσουλφονικό)]
δινάτριο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3402 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

3402 12 00 – – Κατιονικές

Βιομηχανία

4%

A

A

3402 13 00 – – Μη ιονικές

Βιομηχανία

4%

A

A

3402 19 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

4%

A

A

Βιομηχανία

4%

A

A

3402

Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα
σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην
επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλι
σίβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά
παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευά
σματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι,
άλλα από εκείνα της κλάσης 3401
– Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και
συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

3402 11

3402 20

– – Ανιονικές

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Παρασκευάσματα συσκευασμένα για τη λιανική πώ
ληση
L 250/531

3402 20 20 – – Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επι
φανειακή τάση

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

A

A

3402 90 10 – – Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επι
φανειακή τάση

Βιομηχανία

4%

A

A

3402 90 90 – – Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και πα
ρασκευάσματα καθαρισμού

Βιομηχανία

4%

A

A

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

3403 19 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσό
τερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά που δεν θεωρούνται βασικά συστατικά

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3403 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

Περιγραφή

3402 20 90 – – Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και πα
ρασκευάσματα καθαρισμού

Παρατήρηση

L 250/532

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

3402 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3403

– Άλλα

Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την
απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευά
σματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρα
σκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπα
ντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμο
ποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των
υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων
ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν
βασικά συστατικά 70 % ή περισσότερο κατά βάρος
λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά
– Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλ
τούχα ορυκτά

3403 11 00 – – Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφα
ντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων
ή άλλων υλών
3403 19

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3403 91 00 – – Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφα
ντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων
ή άλλων υλών

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

3403 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

3404 20 00 – Από πολυ(οξυαιθυλένιο) (πολυαιθυλενογλυκόλη)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3404 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3405 10 00 – Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα
για παπούτσια ή για δέρμα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3405 20 00 – Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα
για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέ
των ή άλλων ξυλοκατασκευών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3405 30 00 – Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για
αμαξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3405 40 00 – Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρι
σμού

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα

Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα
και έπιπλα, στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέ
ταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια
παρασκευάσματα (έστω και με μορφή χαρτιού, βάτας,
πιλημάτων, μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής
ύλης ή κυψελώδους καουτσούκ, εμποτισμένα, επιχρι
σμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με
εξαίρεση τα κεριά της κλάσης 3404

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3405

EL

3404

L 250/533

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3405 90 10 – – Στιλβώματα για μέταλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3405 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3406 00 00 Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και πα
ρόμοια είδη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3407 00 00 Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέ
δαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία «κεριά
για την οδοντοτεχνική», που παρουσιάζονται σε συν
δυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή
σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες
μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με
βάση τον γύψο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3501 10 10 – – Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών
υφαντικών ινών

Γεωργία

Ατελώς

A

A

3501 10 50 – – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλ
λες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή
κτηνοτροφών

Γεωργία

3,2 %

A

A

3501 10 90 – – Άλλες

Γεωργία

9%

A

A

3405 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/534

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

3501

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των κα
ζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης

3501 10

– Καζεΐνες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 — ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟ
ΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ

EL

35

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3501 90 10 – – Κόλλες καζεΐνης

Γεωργία

8,3 %

A

A

3501 90 90 – – Άλλες

Γεωργία

6,4 %

A

A

3502 11 10 – – – Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη
διατροφή των ανθρώπων

Γεωργία

Ατελώς

A

A

3502 11 90 – – – Άλλη

Γεωργία

123,5 EUR/
100 kg

A

A

3502 19 10 – – – Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη
διατροφή των ανθρώπων

Γεωργία

Ατελώς

A

A

3502 19 90 – – – Άλλη

Γεωργία

16,7 EUR/
100 kg

A

A

Γεωργία

Ατελώς

A

A

3501 90

– Άλλες

3502 19

3502 20

– – Ξηρή

– – Άλλη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συ
μπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γά
λακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε
ξερή ύλη, περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γά
λακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα
– Αυγοαλβουμίνη

3502 11

Παρατήρηση

EL

3502

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συ
μπυκνωμάτων δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού
γάλακτος
L 250/535

3502 20 10 – – Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη δια
τροφή των ανθρώπων

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/536

ΣΟ 2014

– – Άλλη
EL

Γεωργία

123,5 EUR/
100 kg

A

A

3502 20 99 – – – Άλλη

Γεωργία

16,7 EUR/
100 kg

A

A

3502 90 20 – – – Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη
διατροφή των ανθρώπων

Γεωργία

Ατελώς

A

A

3502 90 70 – – – Άλλες

Γεωργία

6,4 %

A

A

3502 90 90 – – Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλ
βουμινών

Γεωργία

7,7 %

A

A

Γεωργία

7,7 %

A

A

3502 90

– Άλλα

– – Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη και
τη γαλακτοαλβουμίνη

3503 00

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3502 20 91 – – – Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους,
σκόνες κ.λπ.)

Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες
που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή
ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασμένα επιφα
νειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους. Ψαρό
κολλα. Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση
τις κόλλες καζεΐνης της κλάσης 3501
16.9.2016

3503 00 10 – Ζελατίνες και τα παράγωγά τους

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

7,7 %

A

A

3504 00 10 – Συμπυκνώματα πρωτεϊνών γάλακτος που αναφέρο
νται στη συμπληρωματική σημείωση 1 του κεφα
λαίου

Γεωργία

3,4 %

A

A

3504 00 90 – Άλλες

Γεωργία

3,4 %

A

A

Γεωργία

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

A

3505 10 50 – – – Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθε
ροποιημένα

Γεωργία

7,7 %

A

A

3505 10 90 – – – Άλλα

Γεωργία

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

A

3503 00 80 – Άλλα
3504 00

Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές
ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κατερ
γασμένη ή μη με χρώμιο

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους
(π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα
άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε
είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα
κάθε είδους

3505 10

– Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε εί
δους

3505 10 10 – – Δεξτρίνη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3505

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

L 250/537

3505 20

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/538

ΣΟ 2014

– Κόλλες
EL

Γεωργία

8,3 %
+ 4,5 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 4,5 EUR/
100 kg, MAX
11,5

A

3505 20 30 – – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης
του 25 % και κατώτερης του 55 % σε άμυλα
κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα
άμυλα κάθε είδους

Γεωργία

8,3 %
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
11,5

A

3505 20 50 – – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης
του 55 % και κατώτερης του 80 % σε άμυλα
κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα
άμυλα κάθε είδους

Γεωργία

8,3 %
+ 14,2 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 14,2 EUR/
100 kg MAX
11,5

A

3505 20 90 – – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης
του 80 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή
άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

Γεωργία

8,3 %
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
11,5

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3506

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3505 20 10 – – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του
25 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα
τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως
κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λια
νική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βά
ρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg

16.9.2016

3506 10 00 – Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως
κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, κα
θαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3506 91 00 – – Συγκολλητικά με βάση πολυμερή των κλά
σεων 3901 έως 3913 ή το καουτσούκ

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3506 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

3601 00 00 Προωθητικές πυρίτιδες

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

3602 00 00 Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις
προωθητικές πυρίτιδες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομά
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

3507 10 00 – Πυτιά και τα συμπυκνώματά της

3507 90

– Άλλα

3507 90 30 – – Λιπάση λιποπρωτεϊνών·
ασπεργίλλου

αλκαλική

πρωτεάση

3507 90 90 – – Άλλα

36

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3507

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 — ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ. ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ
ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

L 250/539

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3603 00 10 – Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά

Βιομηχανία

6%

A

A

3603 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3604 10 00 – Πυροτεχνήματα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3604 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3605 00 00 Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της κλά
σης 3604

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6%

A

A

3603 00

Πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για τον
διασκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια,
κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας

Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε
μορφής. Είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται
στη σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

3606 10 00 – Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε
δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλ
λακτικά αερίου ή για το ξαναγέμισμα των αναπτή
ρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαί
νει τα 300 cm3
3606 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3606

Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά. Καψούλια
και απλοί πυροκροτητές. Είδη ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί
πυροκροτητές

Παρατήρηση

EL

3604

Περιγραφή

L 250/540

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
16.9.2016

3606 90 10 – – Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα
κάθε μορφής

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3701 10 00 – Για ακτίνες Χ

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3701 20 00 – Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύ
πωσης

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3701 30 00 – Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η
διάσταση μίας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνά τα
255 mm

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3701 91 00 – – Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3701 99 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3606 90 90 – – Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37 — ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3701

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαι
σθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρ
θένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή
υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγ
μιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες,
που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και
συσκευασμένες σε ειδική θήκη

– Άλλες

3702

3702 10 00 – Για ακτίνες Χ

L 250/541

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν
έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες
ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες
φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε
κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτε
θεί στο φως (παρθένες)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

37

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3702 31 91 – – – Αρνητικά έγχρωμων φιλμ: — με πλάτος
75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαί
νει το 105 mm και — με μήκος 100 m ή πε
ρισσότερο,προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί
για την κατασκευή φιλμ για φωτογραφίες,
στιγμιαίας εμφανίσεως

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3702 31 97 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/542

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν
υπερβαίνει τα 105 mm
EL

3702 31

– – Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου
– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm

3702 32 10 – – – –

Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέ
χνες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3702 32 20 – – – –

Άλλες

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3702 32 85 – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3702 39 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3702 32

– – Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

– Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερ
βαίνει τα 105 mm
16.9.2016

3702 41 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μή
κος που υπερβαίνει τα 200 m, για έγχρωμες φω
τογραφίες (πολύχρωμες)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3702 42 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μή
κος που υπερβαίνει τα 200 m, άλλες από εκεί
νες για την έγχρωμη φωτογραφία

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3702 43 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μή
κος που δεν υπερβαίνει τα 200 m

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3702 44 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm αλλά
δεν υπερβαίνει τα 610 mm

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3702 52 00 – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3702 53 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν υπερ
βαίνει τα 30 m, για διαφάνειες

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3702 54 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν υπερ
βαίνει τα 30 m, άλλες από εκείνες για διαφά
νειες

Βιομηχανία

5%

A

A

3702 55 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που υπερβαίνει
τα 30 m

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3702 56 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύ
χρωμες)

– Άλλες
3702 96

3702 96 10 – – – Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες

L 250/543

– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm και
μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3702 97 10 – – – Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3702 97 90 – – – Άλλες

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3702 98 00 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3703 10 00 – Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα
610 mm

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3703 20 00 – Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3703 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3704 00 10 – Πλάκες και ταινίες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3704 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3702 96 90 – – – Άλλες
3702 97

3704 00

3705

– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm και
μήκος που υπερβαίνει τα 30 m

Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθη
τοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3703

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/544

Τομέας

ΣΟ 2014

Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτο
γραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν
εμφανιστεί

3705 10 00 – Για την αναπαραγωγή όφσετ

16.9.2016

Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί
στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινημα
τογραφικές ταινίες

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3705 90 10 – – Μικροταινίες

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

3705 90 90 – – Άλλες

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3706 10 20 – – Με την εγγραφή μόνο του ήχου. Αρνητικές. Θε
τικές ενδιάμεσης εργασίας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3706 10 99 – – Άλλες θετικές

Βιομηχανία

5 EUR/100 m

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3706 90 91 – – – Μικρότερου των 10 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3706 90 99 – – – 10 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

3,5 EUR/100 m

A

A

Βιομηχανία

6%

A

A

3705 90

Περιγραφή

– Άλλες

3706 10

– Με πλάτος 35 mm ή περισσότερο

– Άλλες

3706 90 52 – – Με την εγγραφή μόνο του ήχου. Αρνητικές. Θε
τικές ενδιάμεσης εργασίας. Ταινίες επικαίρων
– – Άλλες, πλάτους

3707

3707 10 00 – Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών

L 250/545

Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις,
άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά
και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη ανα
μειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες πο
σότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα
για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και
είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως
και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή
μόνο με εγγραφή ήχου

EL

3706

3706 90

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3707 90 20 – – Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά

Βιομηχανία

6%

A

A

3707 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

Βιομηχανία

3,6 %

A

A

3801 20 10 – – Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι.
Γραφίτης ημικολλοειδής

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3801 20 90 – – Άλλος

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

3801 30 00 – Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι
πολτοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3801 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

3707 90

Περιγραφή

– Άλλα

3801

Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολ
λοειδής. Παρασκευάσματα με βάση τον γραφίτη ή
άλλο άνθρακα, με μορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή
άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

3801 10 00 – Γραφίτης τεχνητός

3802

– Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής

3802 10 00 – Άνθρακες ενεργοποιημένοι

16.9.2016

Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες
ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους
οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός
άνθρακας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗ
ΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

EL

38

3801 20

Παρατήρηση

L 250/546

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

3803 00 10 – Ακάθαρτο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3803 00 90 – Άλλο

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

3804 00 00 Αλισίβες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της
χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποζαχαρωμέ
νες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβά
νονται και τα λιγνιτοθειώδη άλατα, με εξαίρεση όμως
το ταλλέλαιο της κλάσης 3803

Βιομηχανία

5%

A

A

3805 10 10 – – Τερεβινθέλαιο (νέφτι)

Βιομηχανία

4%

A

A

3805 10 30 – – Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

3805 10 90 – – Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργα
σία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας
με θειικό άλας

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Περιγραφή

3802 90 00 – Άλλα
Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο

Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή
αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία
των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό
άλας και άλλα αιθέρια τερπενικά έλαια που προέρχο
νται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των
ξύλων των κωνοφόρων. Διπεντένιο ακάθαρτο. Αιθέριο
έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων
για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και
άλλα παρακυμένια ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που
περιέχει α-τερπινεόλη ως κύριο συστατικό

3805 10

– Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου
ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργα
σία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με
θειικό άλας

– Άλλα

3805 90 10 – – Έλαιο πεύκου

L 250/547

3805 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3805

EL

3803 00

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,4 %

A

A

3806 10 00 – Κολοφώνια και ρητινικά οξέα

Βιομηχανία

5%

A

A

3806 20 00 – Άλατα κολοφωνίου, ρητινικών οξέων ή παραγώγων
του κολοφωνίου ή των ρητινικών οξέων, εκτός από
τα άλατα των προσαγωγών (adducts) κολοφωνίου

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

3806 30 00 – Γόμες-εστέρες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3806 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

3807 00 10 – Ξυλόπισσες

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

3807 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

Βιομηχανία

6%

A

A

3805 90 90 – – Άλλα
3806

3808

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά
τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφω
νίου. Γόμες λιωμένες

Ξυλόπισσες. Έλαια ξυλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Με
θυλική αλκοόλη ακάθαρτη (ξυλόπνευμα). Πίσσες φυ
τικές. Πίσσες ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευά
σματα με βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξέα ή τις
φυτικές πίσσες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3807 00

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/548

Τομέας

ΣΟ 2014

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιο
κτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της
ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια
προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευα
σίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή
με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια
και μυγοκτόνο χαρτί
16.9.2016

3808 50 00 – Εμπορεύματα που ορίζονται στη σημείωση των δια
κρίσεων 1 του παρόντος κεφαλαίου

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3808 91 10 – – – Με βάση ενώσεις του πυρέθρου

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 91 20 – – – Με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 91 30 – – – Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 91 40 – – – Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 91 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Εντομοκτόνα

– – Μυκητοκτόνα
– – – Ανόργανα

3808 92 10 – – – –

Χαλκούχα παρασκευάσματα

Βιομηχανία

4,6 %

A

A

3808 92 20 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3808 92

EL

3808 91

– – – Άλλα
Με βάση διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 92 40 – – – –

Με βάση βενζιμιδαζόλια

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 92 50 – – – –

Με βάση διαζόλια ή τριαζόλια

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 92 60 – – – –

Με βάση διαζίνες ή μορφολίνες

Βιομηχανία

6%

A

A

L 250/549

3808 92 30 – – – –

Περιγραφή

3808 92 90 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6%

A

A

Παρατήρηση

EL

3808 93

Άλλα

Τομέας

L 250/550

ΣΟ 2014

– – Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και
ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών
– – – Ζιζανιοκτόνα
Με βάση φαινοξυφυτορμόνες

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 93 13 – – – –

Με βάση τριαζίνες

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 93 15 – – – –

Με βάση αμίδια

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 93 17 – – – –

Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 93 21 – – – –

Με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 93 23 – – – –

Με βάση παράγωγα ουριών, ουρακίλες και
σουλφονυλοουρίες

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 93 27 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 93 30 – – – Ανασχετικά της βλάστησης

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 93 90 – – – Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3808 94 10 – – – Με βάση τεταρτοταγή άλατα αμμωνίας

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 94 20 – – – Με βάση ενώσεις αλογόνων

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 94

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3808 93 11 – – – –

– – Απολυμαντικά

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 99 10 – – – Ποντικοφάρμακα

Βιομηχανία

6%

A

A

3808 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

3809 10 10 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών
κατώτερης του 55 %

Γεωργία

8,3 %
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
12,9

A

3809 10 30 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών
ίσης ή ανώτερης του 55 % και κατώτερης του
70 %

Γεωργία

8,3 %
+ 12,4 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 12,4 EUR/
100 kg MAX
12,8

A

3809 10 50 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών
ίσης ή ανώτερης του 70 % και κατώτερης του
83 %

Γεωργία

8,3 %
+ 15,1 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 15,1 EUR/
100 kg MAX
12,8

A

3808 94 90 – – – Άλλα
3808 99

– – Άλλα

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυ
ντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και
άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για
κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα
σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμο
ποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία
του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε πα
ρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

3809 10

– Με βάση αμυλώδεις ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3809

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

L 250/551

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

8,3 %
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
12,8

A

3809 91 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋ
φαντουργία ή σε παρόμοιες βιομηχανίες

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

3809 92 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχα
νία του χαρτιού ή σε παρόμοιες βιομηχανίες

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

3809 93 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχα
νία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3810 90 10 – – Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιού
νται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των
ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

3810 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

3809 10 90 – – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών
ίσης ή ανώτερης του 83 %

Τομέας

Παρατήρηση

EL

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Περιγραφή

L 250/552

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

ΣΟ 2014

– Άλλα

Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση
των μετάλλων. Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή
συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για
τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί
και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που απο
τελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρα
σκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την
επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των
μικρών ράβδων συγκόλλησης

3810 10 00 – Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση
των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλή
σεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα
και άλλα προϊόντα
3810 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3810

– Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3811 11 10 – – – Με βάση τον τετρααιθυλιούχο μόλυβδο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3811 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,8 %

A

A

3811 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,8 %

A

A

3811 21 00 – – Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από
ασφαλτούχα ορυκτά

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3811 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,8 %

A

A

3811 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5,8 %

A

A

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

3811

Περιγραφή

EL

Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδω
σης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιω
τικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά
κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προ
σθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται
και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται
για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αντικροτικά παρασκευάσματα
– – Με βάση ενώσεις του μολύβδου

– Προσθετικά για λιπαντικά λάδια

3812

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3811 11

Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλ
κανισμού». Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση
του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευά
σματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊό
ντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλα
στικών υλών
L 250/553

3812 10 00 – Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές
βουλκανισμού»

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3812 20 10 – – Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλ-3ισοβουτυρυλοξυ-1-ισοπροπυλ-2-διμεθυλοπρο
πυλ-εστέρα και φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυ
λοξυ-2,2,4-τριμεθυλο-πεντυλ-εστέρα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3812 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3812 30 21 – – – Μίγματα ολιγομερών 1,2-διυδρο-2,2,4-τριμε
θυλοκινολίνης

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3812 30 29 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3812 30 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3813 00 00 Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές.
Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3814 00 10 – Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3814 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3812 20

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/554

Τομέας

ΣΟ 2014

– Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του
καουτσούκ ή των πλαστικών υλών
EL

– Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα
σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καου
τσούκ ή των πλαστικών υλών
– – Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης

3814 00

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3812 30

Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρα
σκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρι
σης ή των βερνικιών

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3815 11 00 – – Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση
του νικελίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3815 12 00 – – Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο
ή ένωση πολύτιμου μετάλλου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3815 19 10 – – – Καταλύτης υπό μορφή κόκκων, των οποίων
τουλάχιστο το 90 % κατά βάρος έχει μέγεθος
σωματιδίων που δεν υπερβαίνει τα 10 μικρόμε
τρα, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων επί
ενός υποθέματος πυριτικού μαγνησίου, που
περιέχει, κατά βάρος: – 20 % ή περισσότερο
αλλά όχι περισσότερο από 35 % χαλκό και –
2 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από
3 % βισμούθιο, με φαινομενική πυκνότητα
0,2 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
το 1,0

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3815 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3815 90 10 – – Καταλύτης που αποτελείται από οξικό αιθυλο
τριφαινυλοφωσφόνιο, με μορφή διαλύματος σε
μεθανόλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3815 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3815

Περιγραφή

EL

Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και
καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Καταλύτες σε υπόθεμα

3815 90

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3815 19

– Άλλα

L 250/555

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

3817 00 50 – Γραμμικό αλκυλοβενζόλιο

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

3817 00 80 – Άλλα

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

3818 00 10 – Πυρίτιο ενισχυμένο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3818 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3819 00 00 Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα
υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν πε
ριέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70 % κατά βάρος
λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3820 00 00 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευα
σμένα για την αφαίρεση του πάγου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3821 00 00 Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη
ή τη διατήρηση μικροοργανισμών (συμπεριλαμβανομέ
νων των ιών και παρόμοιων οργανισμών) ή φυτικών,
ανθρώπινων ή ζωικών κυττάρων

Βιομηχανία

5%

A

A

3816 00 00 Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυ
ρίμαχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της κλά
σης 3801
3817 00

Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια
σε μείγματα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2707 ή
2902

Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή
τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων
ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για
τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3818 00

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/556

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3823 11 00 – – Στεατικό οξύ

Γεωργία

5,1 %

A

A

3823 12 00 – – Ελαϊκό οξύ

Γεωργία

4,5 %

A

A

3823 13 00 – – Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)

Γεωργία

2,9 %

A

A

3823 19 10 – – – Αποσταγμένα λιπαρά οξέα

Γεωργία

2,9 %

A

A

3823 19 30 – – – Αποστάγματα λιπαρών οξέων

Γεωργία

2,9 %

A

A

3823 19 90 – – – Άλλα

Γεωργία

2,9 %

A

A

3823 70 00 – Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

Γεωργία

3,8 %

A

A

3822 00 00 Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπό
θεμα και παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστι
κής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από
εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006. Πιστοποιημένα
υλικά αναφοράς

3823

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα
λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομη
χανικές αλκοόλες
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα
λάδια από εξευγενισμό

3823 19

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

L 250/557

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3824 10 00 – Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρή
νες χυτηρίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 30 00 – Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγ
μένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνδετικά

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

3824 40 00 – Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιά
ματα ή σκυροδέματα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 50 10 – – Σκυρόδεμα έτοιμο για χρησιμοποίηση

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 50 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Γεωργία

7,7 %
+ 16,1 EUR/
100 kg

7%
+ 16,1 EUR/
100 kg

A

3824

– Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3824 60

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες
χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των
χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμ
βάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα
φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

Παρατήρηση

EL

3824 50

Περιγραφή

L 250/558

Τομέας

ΣΟ 2014

– Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44

– – Σε υδατικό διάλυμα

16.9.2016

3824 60 11 – – – Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώ
τερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπο
λογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυ
κιτόλη

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

A

3824 60 91 – – – Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώ
τερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπο
λογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυ
κιτόλη

Γεωργία

7,7 %
+ 23 EUR/
100 kg

7%
+ 23 EUR/
100 kg

A

3824 60 99 – – – Άλλη

Γεωργία

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

A

3824 71 00 – – Που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC), που
περιέχουν ή όχι υδρoχλωρoφθoράvθρακες
(HCFC), υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθο
ράνθρακες (HFC)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 72 00 – – Που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο,
βρωμοτριφθορομεθάνιο και διβρωμοτετραφθο
ροαιθάνες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 73 00 – – Που
περιέχουν
(HBFC)

υδροβρωμοφθοράνθρακες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 74 00 – – Που
περιέχουν
υδροχλωροφθοράνθρακες
(HCFC), που περιέχουν ή όχι υπερφθοράνθρακες
(PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC) αλλά δεν πε
ριέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 60 19 – – – Άλλη

Τομέας

Παρατήρηση

EL

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Περιγραφή

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

ΣΟ 2014

– – Άλλη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μείγματα που περιέχουν αλογονωμένα παράγωγα
μεθανίου, αιθανίου ή προπανίου

L 250/559

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3824 75 00 – – Που περιέχουν τετραχλωράνθρακα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 76 00 – – Που περιέχουν 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλικό
χλωροφόρμιο)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 77 00 – – Που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο)
ή βρωμοχλωρομεθάνιο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 78 00 – – Που περιέχουν υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδρο
φθοράνθρακες (HFC), αλλά όχι χλωροφθοράν
θρακες (CFC) ή υδρoχλωρoφθoράνθρακες
(HCFC)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 79 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 81 00 – – Που περιέχουν οξιράννη (οξείδιο του αιθυλε
νίου)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 82 00 – – Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πο
λυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή πολυβρωμοδιφαι
νύλια (PBB)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 83 00 – – Που περιέχουν φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπρο
πυλο)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/560

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μείγματα και παρασκευάσματα που περιέχουν οξι
ράννη (οξείδιο του αιθυλενίου), πολυβρωμοδιφαι
νύλια (PBB), πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυ
χλωροτριφαινύλια (PCT) ή φωσφορικό τρις(2,3-δι
βρωμοπροπυλο)

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3824 90 10 – – Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα
σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκα
λίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά
οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά
και τα άλατα αυτών

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

3824 90 15 – – Ιοντοανταλλάκτες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 90 20 – – Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του
κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρι
κές λυχνίες

Βιομηχανία

6%

A

A

3824 90 25 – – Πυρολιγνίτες (ασβεστίου κ.λπ.) Τρυγικό ασβέ
στιο ακατέργαστο. Κιτρικό ασβέστιο ακατέργα
στο

Βιομηχανία

5,1 %

A

A

3824 90 30 – – Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά
τους και οι εστέρες τους

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

3824 90 35 – – Παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέ
χουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 90 40 – – Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για
βερνίκια και παρόμοια προϊόντα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα
L 250/561

3824 90 45 – – – Αποκολλητικά παρασκευάσματα και παρόμοια

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3824 90 50 – – – Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 90 55 – – – Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών
οξέων της γλυκερίνης (γαλακτωματοποιητές
λιπαρών σωμάτων)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 90 58 – – – Επιθέματα νικοτίνης (διαδερμικά συστήματα),
που προορίζονται να βοηθήσουν τους καπνι
στές να σταματήσουν το κάπνισμα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Ενδιάμεσα προϊόντα λαμβανόμενα κατά τη
διάρκεια της παρασκευής αντιβιοτικών, που
προέρχονται από τη ζύμωση των Strepto
myces tenebrarius, αποξηραμένα ή μη,
προοριζόμενα για την παρασκευή φαρμά
κων για ανθρώπινη χρήση της κλάσης 3004

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3824 90 62 – – – –

Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής
αλάτων μονενσίνης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3824 90 64 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 90 65 – – – Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που
χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα από
εκείνα
που
αναφέρονται
στη
διά
κριση 3824 10 00)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 90 70 – – – Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και
άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστα
σία των κατασκευών

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

16.9.2016

3824 90 61 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμο
ποιούνται για φαρμακευτικούς ή χειρουργι
κούς σκοπούς

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/562

Τομέας

ΣΟ 2014

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
EL

Πλακίδια από νιοβικό λίθιο, μη ενισχυμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3824 90 80 – – – –

Μείγμα αμινών λαμβανομένων εκ διμερισμέ
νων λιπαρών οξέων, μοριακού βάρους 520
ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα
550

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3824 90 85 – – – –

3-(1-Αιθυλο-1-μεθυλοπροπυλ)ισοξαζολ-5υλαμίνη, με μορφή διαλύματος σε τολουό
λιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3824 90 87 – – – –

Μίγματα αποτελούμενα κυρίως από μεθυ
λοφωσφονικό (5-αιθυλο-2-μεθυλ-2-οξειδο1,3,2-διοξαφωσφιναν-5-υλο)μεθυλο-μεθύ
λιο και μεθυλοφωσφονικό δις[(5-αιθυλο-2μεθυλ-2-οξειδο-1,3,2-διοξαφωσφιναν-5υλο)μεθύλιο], και μίγματα αποτελούμενα
κυρίως από μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο,
οξιράνιο και διφωσφορικό πεντοξείδιο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3824 90 97 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3825 10 00 – Αστικά απορρίμματα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3825 20 00 – Λυματολάσπη

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3825

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3824 90 75 – – – –

Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συνα
φών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού. Αστικά απορρίμματα. Λυματολά
σπη. Άλλα απορρίμματα που αναφέρονται στη ση
μείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου

L 250/563

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3825 41 00 – – Αλογονωμένα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3825 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3825 50 00 – Απορρίμματα διαλυμάτων (λικέρ) αποσκωρίωσης
για μέταλλα, υδραυλικών υγρών, υγρών για φρένα
και αντιψυκτικών υγρών

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3825 61 00 – – Που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3825 69 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3825 90 10 – – Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρι
σμό των αερίων

Βιομηχανία

5%

A

A

3825 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3825 30 00 – Κλινικά απορρίμματα
– Απορρίμματα οργανικών διαλυτών

3826 00

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα απορρίμματα των χημικών ή συναφών βιομη
χανιών

3825 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/564

Τομέας

ΣΟ 2014

Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν
ή περιέχουν λιγότερο από 70 % κατά βάρος λάδια πε
τρελαίου και ασφαλτούχων ορυκτών
16.9.2016

3826 00 10 – Μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων, που περιέχουν
κατ' όγκον 96,5 % ή περισσότερο σε εστέρες (FA
MAE)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3901 10 10 – – Πολυαιθυλένιο γραμμικό

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3901 10 90 – – Άλλο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3826 00 90 – Άλλα
VII

ΤΜΗΜΑ VII — ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡ
ΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 — ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕ
ΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές

3901 10

– Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94

3901 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
3901

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του
0,94

L 250/565

3901 20 10 – – Πολυαιθυλένιο σε μια από τις μορφές που ανα
φέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφα
λαίου αυτού, με πυκνότητα 0,958 ή περισσό
τερο σε θερμοκρασία 23 °C και που περιέχει: –
50 mg/kg ή λιγότερο αργίλιο, – 2 mg/kg ή λι
γότερο ασβέστιο, – 2 mg/kg ή λιγότερο χρώμιο,
– 2 mg/kg ή λιγότερο σίδηρο, – 2 mg/kg ή λι
γότερο νικέλιο, – 2 mg/kg ή λιγότερο τιτάνιο,
και – 8 mg/kg ή λιγότερο βανάδιο, που προορί
ζεται για την παρασκευή χλωροσουλφονωμένου
πολυαιθυλενίου

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3901 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3901 30 00 – Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυ
λίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3901 90 30 – – Ρητίνη ιονομερής που συνίσταται από άλας τρι
πολυμερούς αιθυλενίου, ακρυλικού ισοβουτυ
λίου και μεθακρυλικού οξέος. Συμπολυμερές σε
όγκους του τύπου A-B-A, από πολυστυρόλιο,
συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πο
λυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή
λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που
αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κε
φαλαίου αυτού

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3901 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3902 10 00 – Πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3902 20 00 – Πολυϊσοβουτυλένιο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3902 30 00 – Συμπολυμερή του προπυλενίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3901 90

3902 90

– Άλλα

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρ
χικές μορφές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3902

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/566

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

16.9.2016

3902 90 10 – – Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου A-B-A, από
πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυ
λενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βά
ρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις
μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοι
χείο β) του κεφαλαίου αυτού

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3902 90 20 – – Πολυ(βουτ-1-ένιο), συμπολυμερή του βουτε
νίου-1 και του αιθυλενίου που περιέχουν κατά
βάρος 10 % ή λιγότερο αιθυλένιο, ή μείγματα
πολυ(βουτ-1-ενίου), πολυαιθυλενίου ή/και πολυ
προπυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10 % ή
λιγότερο πολυαιθυλένιο ή/και 25 % ή λιγότερο
πολυπροπυλένιο, σε μια από τις μορφές που
αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κε
φαλαίου αυτού

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3902 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3903 11 00 – – Που μπορεί να διογκωθεί

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3903 19 00 – – Άλλο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

στυρολίου-ακρυλονιτριλίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3903 30 00 – Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίουστυρολίου (ABS)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3903 90 10 – – Συμπολυμερή αποκλειστικά από αλλυλική αλ
κοόλη και στυρόλιο, που έχουν δείκτη ακετυλίου
τουλάχιστον 175

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3903 90 20 – – Πολυστυρόλιο βρωμιωμένο περιεκτικότητας
κατά βάρος σε βρώμιο όχι κατώτερης από 58 %
και όχι ανώτερης από 71 %, με μια από τις μορ
φές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β)
του κεφαλαίου αυτού

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές
– Πολυστυρόλιο

3903 20 00 – Συμπολυμερή
(SAN)

3903 90

του

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3903

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

L 250/567

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3904 21 00 – – Μη πλαστικοποιημένες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3904 22 00 – – Πλαστικοποιημένες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3904 30 00 – Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του
οξικού βινυλίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3904 40 00 – Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3904 50 10 – – Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και
ακρυλονιτριλίου με μορφή διογκουμένων σφαι
ρών με διάμετρο 4 μικρόμετρα ή περισσότερο
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 μικρόμετρα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3904 50 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3903 90 90 – – Άλλα
3904

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογο
νωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές

3904 10 00 – Πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), μη αναμειγμένο με
άλλες ουσίες

– Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

3904 50

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/568

Τομέας

ΣΟ 2014

– Πολυμερή φθοριούχα
16.9.2016

3904 61 00 – – Πολυτετραφθοριοαιθυλένιο

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3904 69 10 – – – Πολυ(φθορίδιο του βινυλίου), σε μια από τις
μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6
στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3904 69 20 – – – Φθοριούχα ελαστομερή (FKM)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3904 69 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3904 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3905 12 00 – – Σε υδατική διασπορά

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3905 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3905 21 00 – – Σε υδατική διασπορά

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3905 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3905 30 00 – Πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και αν περιέχει μη
υδρολυμένες οξικές ομάδες

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3904 69

Παρατήρηση

– – Άλλα

– Πολυ(οξικό βινύλιο)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του
βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βι
νυλίου, σε αρχικές μορφές

EL

3905

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Συμπολυμερή του οξικού βινυλίου

L 250/569

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3905 99 10 – – – Πολυ(φορμάλη βινυλίου), σε μια από τις μορ
φές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοι
χείο β) του κεφαλαίου αυτού, με μοριακό βά
ρος 10 000 ή περισσότερο αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 40 000, που περιέχει, κατά βά
ρος: – 9,5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισ
σότερο από 13 % ακετυλομάδες που υπολογί
ζονται σε οξικό βινύλιο, και – 5 % ή περισσό
τερο αλλά όχι περισσότερο από 6,5 % υδρο
ξύλια που υπολογίζονται σε βινυλική αλ
κοόλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3905 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3906 90 10 – – Πολυ[Ν-(3-υδροξυϊμινο-1,1-διμεθυλοβουτυλ)
ακρυλαμίδιο]

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3906 90 20 – – Συμπολυμερές μεθακρυλικού 2-διισοπροπυλαμι
νοαιθυλεστέρος και μεθακρυλικού δεκυλεστέρα,
με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμί
διο, που περιέχει, κατά βάρος, 55 % ή περισσό
τερο συμπολυμερές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/570

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

3905 99

– – Άλλα

Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές

3906 10 00 – Πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)
3906 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3906

EL

3905 91 00 – – Συμπολυμερή

– Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3906 90 30 – – Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και ακρυλικού
2-αιθυλεξυλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 10 %
ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 11 %
ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3906 90 40 – – Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και ακρυλικού
μεθυλίου τροποποιημένα διά πολυβουταδιενα
κρυλονιτριλίου (NBR)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3906 90 50 – – Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με με
θακρυλικό αλκυλεστέρα και με μικρές ποσότητες
άλλων μονομερών, προς χρήση ως επιβαρυντικού
μέσου για την παρασκευή χρωστικών υλών για
τυπωμένα υφάσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3906 90 60 – – Συμπολυμερές ακρυλικού μεθυλίου, αιθυλενίου
και ενός μονομερούς που περιέχει μια μη τελική
καρβοξυλική ομάδα ως υποκατάστατο, που πε
ριέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο ακρυ
λικό μεθύλιο, έστω και αναμειγμένο με διοξείδιο
του πυριτίου

Βιομηχανία

5%

A

A

3906 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξεί
δια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητί
νες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυε
στέρες, σε αρχικές μορφές

3907 10 00 – Πολυακετάλες
3907 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3907

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλοι πολυαιθέρες

3907 20 11 – – – Πολυαιθυλενογλυκόλες

L 250/571

– – Πολυαιθεροαλκοόλες

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3907 20 91 – – – Συμπολυμερές 1-χλωρο-2,3-εποξυπροπανίου
και αιθυλενοξειδίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3907 20 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3907 30 00 – Ρητίνες-εποξείδια

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3907 40 00 – Πολυανθρακικά άλατα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3907 50 00 – Ρητίνες-αλκύδια

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3907 60 20 – – Με ιξώδες μεγαλύτερο ή ίσο του 78 ml/g

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3907 60 80 – – Άλλο

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3907 70 00 – Πολυ(γαλακτικό οξύ)

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3907 20 20 – – – Άλλες
– – Άλλες

– Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3907 60

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/572

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλοι πολυεστέρες
3907 91

– – Μη κορεσμένοι
16.9.2016

3907 91 10 – – – Ρευστοί

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3907 99 10 – – – Πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικό αιθυλέ
νιο)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3907 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3908 10 00 – Πολυαμίδιο-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3908 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3909 10 00 – Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3909 20 00 – Ρητίνες μελαμινικές

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3909 30 00 – Άλλες ρητίνες αμινικές

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3909 40 00 – Ρητίνες φαινολικές

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3907 91 90 – – – Άλλοι
3907 99

3909

3909 50

– – Άλλοι

Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές

Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθά
νες, σε αρχικές μορφές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3908

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Πολυουρεθάνες

L 250/573

3909 50 10 – – Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2′-(τερτβουτυλιμίνο), διαιθανόλη και διισοκυανικό 4,4′μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος
σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει κατά βά
ρος 50 % ή περισσότερο πολυμερές

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3909 50 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3910 00 00 Σιλικόνες σε αρχικές μορφές

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

EL

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3911 90 11 – – – Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαι
νυλενοξυ-ισοπροπυλιδενο-1,4-φαινυλένιο) με
μια από τις μορφές που αναφέρονται στη ση
μείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/574

Τομέας

3911 90 13 – – – Πολυ(θειο-1,4-φαινυλένιο)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

3911 90 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

ΣΟ 2014

3911

Περιγραφή

Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυ
τερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα
προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του κε
φαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές

3911 10 00 – Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες
ινδενίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερπέ
νια
3911 90

Παρατήρηση

– Άλλα
– – Προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συ
μπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

– – Άλλα

16.9.2016

3911 90 92 – – – Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζο
λίου, με μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλα
κεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή
περισσότερο πολυμερές. Υδρογονωμένα συ
μπολυμερή βινυλοτολουολίου και α-μεθυλο
στυρολίου

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

A

A

3912 11 00 – – Μη πλαστικοποιημένες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3912 12 00 – – Πλαστικοποιημένες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3912 20 11 – – – Κολλόδια και σελλοειδίνη

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3912 20 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

Α

Α

3912 20 90 – – Πλαστικοποιημένες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

3911 90 99 – – – Άλλα
3912

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κα
τονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχι
κές μορφές
– Οξικές κυτταρίνες

– Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται
και τα κολλόδια)
– – Μη πλαστικοποιημένες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3912 20

– Αιθέρες κυτταρίνης
3912 31 00 – – Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της
3912 39

– – Άλλα
L 250/575

3912 39 20 – – – Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3912 90 10 – – Εστέρες της κυτταρίνης

Βιομηχανία

6,4 %

Α

Α

3912 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3913 10 00 – Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

5%

Α

Α

3913 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3914 00 00 Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλά
σεων 3901 μέχρι 3913, σε αρχικές μορφές

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Περιγραφή

3912 39 85 – – – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/576

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

3912 90

Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή
φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες,
χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρ
χικές μορφές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3913

– Άλλα

II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ.
ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗ
ΜΑΤΑ

3915

Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές
ύλες
16.9.2016

3915 10 00 – Από πολυμερή του αιθυλενίου

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3915 20 00 – Από πολυμερή του στυρολίου

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3915 30 00 – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3915 90 11 – – Από πολυμερή του προπυλενίου

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3915 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3916 10 00 – Από πολυμερή του αιθυλενίου

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3916 20 00 – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3916 90 10 – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή
συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3916 90 50 – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

3915 90

3916 90

Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διά
σταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μο
νόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης
μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά
όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3916

– Από άλλες πλαστικές ύλες

– Από άλλες πλαστικές ύλες

L 250/577

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3917 10 10 – – Από σκληρυμένες πρωτεΐνες

Βιομηχανία

5,3 %

Α

Α

3917 10 90 – – Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3917 21 10 – – – Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαί
νει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας το
μής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια
αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3917 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Περιγραφή

3916 90 90 – – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/578

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

3917

Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ.
συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες

3917 10

– Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από
κυτταρινικές πλαστικές ύλες

3917 21

3917 22

– – Από πολυμερή του αιθυλενίου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι

– – Από πολυμερή του προπυλενίου

16.9.2016

3917 22 10 – – – Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαί
νει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας το
μής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια
αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3917 23 10 – – – Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαί
νει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας το
μής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια
αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3917 23 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3917 29 00 – – Από άλλες πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3917 31 00 – – Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν
να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27,6 MPa

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3917 32 00 – – Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμέ
νοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3917 33 00 – – Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμέ
νοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3917 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3917 40 00 – Εξαρτήματα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Περιγραφή

3917 22 90 – – – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

3917 23

– – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλοι σωλήνες κάθε είδους

L 250/579

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3918 10 10 – – Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπό
θεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυ(χλωρί
διο του βινυλίου)

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3918 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3918 90 00 – Από άλλες πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3919 10 12 – – – Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από πο
λυαιθυλένιο

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

3919 10 15 – – – Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

3919 10 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

3918

Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυ
τοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή
πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές
ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του κεφα
λαίου αυτού

3918 10

– Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλ
λες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές
ύλες, έστω και σε κυλίνδρους

3919 10

– Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα
20 cm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3919

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/580

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από
καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανι
σμένο

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3919 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3919 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρί
δες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμέ
νες ούτε με απανωτές στρώσεις ούτε όμοια συνδυα
σμένες με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα

3920 10

– Από πολυμερή του αιθυλενίου
– – Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,125 mm
– – – Από πολυαιθυλένιο πυκνότητας
––––

Κατώτερης του 0,94
Μεμβράνη πολυαιθυλενίου με πάχος
20 μικρομέτρων ή περισσότερο αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα,
για την κατασκευή φωτοανθεκτικών μεμ
βρανών για ημιαγωγούς ή τυπωμένα κυ
κλώματα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

3920 10 24 – – – – –

Εκτατές μεμβράνες, όχι τυπωμένες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 10 25 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 10 28 – – – –

Ίσης ή ανώτερης του 0,94

3920 10 40 – – – Άλλα

L 250/581

3920 10 23 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3920

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3920 10 81 – – – Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφή υγρών
φύλλων, που αποτελείται από μη συνδεδεμένα
ινίδια από πολυαιθυλένιο, αναμειγμένα ή μη
με ίνες κυτταρίνης σε ποσότητα όχι ανώτερη
του 15 %, που περιέχει σαν παράγοντα
ύγρανσης πολυ(βινυλική αλκοόλη) διαλυμένη
σε νερό

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

3920 10 89 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 20 21 – – – Διαξονικού προσανατολισμού

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 20 29 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 20 80 – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,10 mm

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 30 00 – Από πολυμερή του στυρολίου

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 43 10 – – – Πάχους που δεν υπερβαίνει τo 1 mm

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 43 90 – – – Με πάχος που υπερβαίνει τo 1 mm

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/582

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,125 mm

– – Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,10 mm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Από πολυμερή του προπυλενίου

EL

3920 20

– Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου
3920 43

– – Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 6 %
πλαστικοποιητές

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3920 49 10 – – – Πάχους που δεν υπερβαίνει τo 1 mm

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 49 90 – – – Με πάχος που υπερβαίνει τo 1 mm

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 59 10 – – – Συμπολυμερή ακρυλικών και μεθακρυλικών
εστέρων, με μορφή μεμβράνης με πάχος που
δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

3920 59 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

3920 49

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– Από πολυμερή ακρυλικά
3920 51 00 – – Από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)
– – Άλλα

– Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πο
λυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες
3920 61 00 – – Από πολυανθρακικά άλατα
3920 62

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3920 59

– – Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)
– – – Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm

3920 62 12 – – – –

L 250/583

Μεμβράνες από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλέ
νιο), με πάχος 72 μικρόμετρα ή περισσό
τερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 79 μικρό
μετρα, προοριζόμενες να χρησιμοποιηθούν
για την κατασκευή εύκαμπτων μαγνητικών
δίσκων· μεμβράνες από πολυ(τερεφθαλικό
αιθυλένιο), με πάχος 100 μικρόμετρα ή πε
ρισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα
150 μικρόμετρα, προοριζόμενα για την κα
τασκευή φωτοπολυμερών τυπογραφικών
πλακών

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 62 90 – – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 mm

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 63 00 – – Από μη κορεσμένους πολυεστέρες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 69 00 – – Από άλλους πολυεστέρες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 73 10 – – – Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την
κινηματογραφία ή τη φωτογραφία

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

3920 73 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 79 10 – – – Από βουλκανισμένη ίνα

Βιομηχανία

5,7 %

Α

Α

3920 79 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 91 00 – – Από πολυ(βουτυράλη βινυλίου)

Βιομηχανία

6,1 %

Α

Α

3920 92 00 – – Από πολυαμίδια

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 93 00 – – Από αμινικές ρητίνες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 94 00 – – Από φαινολικές ρητίνες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 62 19 – – – –

Άλλα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/584

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της

3920 73

3920 79

– – Από οξική κυτταρίνη

– – Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3920 71 00 – – Από αναγεννημένη κυτταρίνη

– Από άλλες πλαστικές ύλες

16.9.2016

3920 99

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– – Από άλλες πλαστικές ύλες
EL

– – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή
συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιη
μένα
Ταινίες και λωρίδες από πολυϊμίδιο, μη επι
χρισμένες ή επικαλυμμένες μόνο με πλαστι
κές ύλες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

3920 99 28 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

– – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης
3920 99 52 – – – –

Φύλλα από πολυφθοριούχο βινύλιο. Φύλλα
από πολυ(βινυλική αλκοόλη), διαξονικού
προσανατολισμού, μη επιχρισμένη, με πά
χος που δεν υπερβαίνει το 1 mm, που πε
ριέχει, κατά βάρος, 97 % ή περισσότερο
πολυ(βινυλική αλκοόλη)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

3920 99 53 – – – –

Ιοντοανταλλακτικές μεμβράνες, από φθο
ριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται
να χρησιμοποιούνται σε χλωρο-αλκαλικά
ηλεκτρολυτικά στοιχεία

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

3920 99 59 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3921 11 00 – – Από πολυμερή του στυρολίου

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3921 12 00 – – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3920 99 90 – – – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3920 99 21 – – – –

3921

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες
από πλαστικές ύλες
– Προϊόντα κυψελώδη
L 250/585

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3921 13 10 – – – Εύκαμπτα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3921 13 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3921 14 00 – – Από αναγεννημένη κυτταρίνη

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3921 19 00 – – Από άλλες πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3921 90 10 – – – Από πολυεστέρες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3921 90 30 – – – Από φαινολικές ρητίνες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3921 13

Παρατήρηση

– – Από πολυουρεθάνες

– – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή
συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

– – – Από αμινικές ρητίνες
––––

Με αλλεπάλληλες στρώσεις
Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική
στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3921 90 43 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Άλλα

3921 90 55 – – – Άλλα

16.9.2016

3921 90 41 – – – – –

3921 90 49 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

EL

3921 90

Περιγραφή

L 250/586

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3921 90 60 – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3921 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3922 10 00 – Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες και νιπτήρες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3922 20 00 – Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητη
ρίου

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3922 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3923 29 10 – – – Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3923 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3922

Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες,
λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα κα
λύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρό
μοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές
ύλες

Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες.
Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλει
σίματος, από πλαστικές ύλες

3923 10 00 – Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3923

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά
3923 21 00 – – Από πολυμερή του αιθυλενίου
3923 29

– – Από άλλες πλαστικές ύλες

L 250/587

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3923 30 10 – – Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 l

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3923 30 90 – – Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 l

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3923 40 10 – – Καρούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την
περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογρα
φικών ταινιών και μεμβρανών ή λουρίδων, ται
νιών κ.λπ., που αναφέρονται στην κλάση 8523

Βιομηχανία

5,3 %

Α

Α

3923 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3923 50 10 – – Καψούλια πωματίσματος ή επιπωματίσματος

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3923 50 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3923 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3923 30

3924

– Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη

– Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα

– Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις
κλεισίματος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3923 50

Παρατήρηση

EL

3923 40

Περιγραφή

L 250/588

Τομέας

ΣΟ 2014

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονο
μίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές
ύλες
16.9.2016

3924 10 00 – Είδη για το σερβίρισμα του τραπεζιού ή την κου
ζίνα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3925 10 00 – Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δο
χεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 l

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3925 20 00 – Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβά
ζια και κατώφλια

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3925 30 00 – Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και
τα μέρη τους

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3925 90 10 – – Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα
που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες,
τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε
άλλα μέρη του κτιρίου

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3925 90 20 – – Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3925 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Περιγραφή

3924 90 00 – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

3925

3926

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3925 90

Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τε
χνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 μέ
χρι 3914
L 250/589

3926 10 00 – Είδη γραφείου και σχολικά είδη

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3926 20 00 – Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος στα
οποία περιλαμβάνονται τα είδη γαντοποιίας (τα
κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις
άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαί
ρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον
αντίχειρα)

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3926 30 00 – Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώ
ματα ή παρόμοια

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3926 40 00 – Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3926 90 92 – – – Κατασκευασμένα από φύλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

3926 90 97 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

– Άλλα

3926 90 50 – – Διάτρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού
στην είσοδο των υπονόμων
– – Άλλα

40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 — ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗ
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

4001

Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule,
chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορ
φές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες
16.9.2016

4001 10 00 – Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλ
κανισμένο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3926 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/590

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4001 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4001 30 00 – Μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλο
γες φυσικές γόμες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές
EL

4001 21 00 – – Φύλλα καπνιστά

4001 22 00 – – Καουτσούκ
(TSNR)

ειδική

τεχνική

επεξεργασία

Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που
προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλά
κες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της
κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης αυτής, σε αρχι
κές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4002

με

– Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR).
Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό
(XSBR)

4002 11 00 – – Λατέξ

4002 19

– – Άλλα

L 250/591

4002 19 10 – – – Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που
παράγεται με πολυμερισμό σε γαλάκτωμα (ESBR), σε μπάλες

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4002 19 20 – – – Συμπολυμερή κατά συστάδες από στυρόλιοβουταδιένιο-στυρόλιο, που παράγονται με πο
λυμερισμό σε διάλυμα (SBS, θερμοπλαστικά
ελαστομερή) σε μορφή σβώλων, κόκκων ή
σκόνης

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4002 19 30 – – – Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που
παράγεται με πολυμερισμό σε διάλυμα (SSBR) σε μπάλες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4002 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4002 20 00 – Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4002 31 00 – – Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύ
λιο) (IIR)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4002 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4002 41 00 – – Λατέξ

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4002 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/592

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο)
(IIR). Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλο
γονωμένο (CIIR ή BIIR)

– Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο)
(CR)

– Καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο (NBR)
16.9.2016

4002 51 00 – – Λατέξ

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4002 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4002 60 00 – Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4002 70 00 – Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη
συνδυασμένο (EPDM)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4002 80 00 – Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με
προϊόντα της κλάσης αυτής

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4002 99 10 – – – Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση
πλαστικών υλών

Βιομηχανία

2,9 %

Α

Α

4002 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4003 00 00 Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε
πλάκες, φύλλα ή ταινίες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4004 00 00 Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκλη
ρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

4002 91 00 – – Λατέξ

4002 99

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

L 250/593

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4005 10 00 – Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή
πυρίτιο

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4005 20 00 – Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της διά
κρισης 4005 10

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4005 91 00 – – Πλάκες, φύλλα και ταινίες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4005 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4006 10 00 – Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση των
επισώτρων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4006 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4007 00 00 Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ

Βιομηχανία

3%

Α

Α

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4005

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/594

Τομέας

ΣΟ 2014

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχι
κές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες
EL

4006

4008

Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμέ
νης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από
καουτσούκ μη βουλκανισμένο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης
μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυ
μένο

4008 11 00 – – Πλάκες, φύλλα και ταινίες

16.9.2016

– Από καουτσούκ κυψελώδες

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,9 %

Α

Α

4008 21 10 – – – Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4008 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4008 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,9 %

Α

Α

4009 11 00 – – Χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4009 12 00 – – Με εξαρτήματα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4009 21 00 – – Χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4009 22 00 – – Με εξαρτήματα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4008 19 00 – – Άλλα
– Από καουτσούκ μη κυψελώδες
4008 21

– – Πλάκες, φύλλα και ταινίες

Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ
μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτή
ματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες)
– Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλ
λες ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4009

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέ
ταλλο

L 250/595

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4009 31 00 – – Χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4009 32 00 – – Με εξαρτήματα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4009 41 00 – – Χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4009 42 00 – – Με εξαρτήματα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4010 11 00 – – Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4010 12 00 – – Ενισχυμένοι μόνο με υφάνσιμες ύλες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4010 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/596

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφα
ντικές ύλες
EL

– Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες

Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καου
τσούκ βουλκανισμένο
– Μεταφορικοί ιμάντες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4010

– Ιμάντες μετάδοσης κίνησης

16.9.2016

4010 31 00 – – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπε
ζοειδούς διατομής, με χαραγές, των οποίων η
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά
δεν υπερβαίνει τα 180 cm

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4010 32 00 – – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπε
ζοειδούς διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά
δεν υπερβαίνει τα 180 cm

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4010 33 00 – – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπε
ζοειδούς διατομής, με χαραγές, των οποίων η
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 180 cm
αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4010 34 00 – – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπε
ζοειδούς διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 180 cm
αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4010 35 00 – – Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνη
σης, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερ
βαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα
150 cm

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4010 36 00 – – Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνη
σης, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερ
βαίνει τα 150 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα
198 cm

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4010 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

4,5 %

Α

Α

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4011

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καου
τσούκ

L 250/597

4011 10 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυ
τοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτο
κίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4011 20 10 – – Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121

Βιομηχανία

4,5 %

Α

Α

4011 20 90 – – Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121

Βιομηχανία

4,5 %

Α

Α

4011 30 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέ
ρος

Βιομηχανία

4,5 %

Α

Α

4011 40 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες

Βιομηχανία

4,5 %

Α

Α

4011 50 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4011 61 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά
και δασικά οχήματα και μηχανήματα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4011 62 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα
και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και
βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών
(ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των
61 cm

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4011 63 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα
και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και
βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών
(ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4011 69 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4011 20

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/598

Τομέας

ΣΟ 2014

– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή
φορτηγά
EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα, με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρό
μοια

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4011 92 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά
και δασικά οχήματα και μηχανήματα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4011 93 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα
και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και
βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών
(ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των
61 cm

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4011 94 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα
και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και
βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών
(ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4011 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4012 11 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά
αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)

Βιομηχανία

4,5 %

Α

Α

4012 12 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία
ή φορτηγά

Βιομηχανία

4,5 %

Α

Α

4012 13 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα
αέρος

Βιομηχανία

4,5 %

Α

Α

4012 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

Α

Α

4012 20 00 – Επίσωτρα μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

4,5 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

– Επίσωτρα αναγομωμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καου
τσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώ
τρων με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προστατευτικές
ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ

EL

4012

L 250/599

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4012 90 20 – – Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή)

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4012 90 30 – – Πέλματα για επίσωτρα με πιεσμένο αέρα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4012 90 90 – – Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τι
ράντες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4013 10 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυ
τοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτο
κίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία
ή φορτηγά

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4013 20 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4013 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4014 10 00 – Προφυλακτικά

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4014 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4012 90

4015

– Άλλα

Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ

Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ βουλκανι
σμένο, μη σκληρυμένο, έστω και με μέρη από σκληρυ
μένο καουτσούκ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4014

Παρατήρηση

EL

4013

Περιγραφή

L 250/600

Τομέας

ΣΟ 2014

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα είδη γαντοποιίας (τα κοινά γά
ντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δα
κτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων
που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) από
καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για κάθε
χρήση

4015 11 00 – – Για τη χειρουργική

16.9.2016

– Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που
αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γά
ντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υπο
δοχή μόνο για τον αντίχειρα)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4015 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

Α

Α

4015 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5%

Α

Α

Βιομηχανία

3,5 %

Α

Α

4016 91 00 – – Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4016 92 00 – – Γομολάστιχες

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4016 93 00 – – Σύνδεσμοι

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4016 94 00 – – Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φου
σκωτοί, για την προσόρμηση πλοίων

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4016 95 00 – – Άλλα είδη φουσκωτά

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4016

Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο
μη σκληρυμένο

4016 10 00 – Από καουτσούκ κυψελώδες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

4016 99

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
– – – Για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8701
μέχρι 8705
Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4016 99 57 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

L 250/601

4016 99 52 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/602

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4016 99 97 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4101 20 10 – – Νωπά

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4101 20 30 – – Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4101 20 50 – – Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4017 00 00 Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε
μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμ
ματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ
σκληρυμένο
VIII

ΤΜΗΜΑ VIII — ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ
ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ
ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 — ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥ
ΝΟΔΕΡΜΑΤΑ)

4101

Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμ
βάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων (νωπά ή
αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη,
με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρη
μένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε
παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχω
μένα ή σχισμένα κατά μήκος

4101 20

– Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, μη σχισμένα, με
βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 kg
όταν είναι ξερά, 10 kg όταν έχουν αλατιστεί ξερά
και 16 kg όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κα
τάσταση ή αλλιώς διατηρημένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια

EL

4016 99 91 – – – –

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4101 50 10 – – Νωπά

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4101 50 30 – – Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4101 50 50 – – Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4101 50 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4101 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και δέρμα βοδινό
(croupons), μισό δέρματος βοδινού (demi-crou
pons) και πλευρές

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4102 10 10 – – Αρνιών

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4102 10 90 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4102 21 00 – – Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4102 29 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4101 20 80 – – Άλλα
4101 50

– Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά
μονάδα που υπερβαίνει τα 16 kg

Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλατι
σμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με
άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα,
αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή ούτε παρα
σκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα
ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που απο
κλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου
αυτού

4102 10

– Με το μαλλί τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4102

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί
L 250/603

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4103 20 00 – Ερπετών

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4103 30 00 – Χοιροειδών

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4103 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4103

Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, απο
ξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρη
τικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δε
ψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα
με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα
κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη
σημείωση 1 στοιχεία β) και γ) του κεφαλαίου αυτού

– – Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα
κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την τριχωτή
πλευρά

4104 11 10 – – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περι
λαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετρα
γωνικά πόδια (2,6 m2)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα βοοειδών
(στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή
μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μή
κος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα
– Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του
wet-blue)

4104 11

Παρατήρηση

EL

4104

Περιγραφή

L 250/604

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
––––

Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και
των βουβαλιών)
Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά
μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετρα
γωνικά πόδια (2,6 m2)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4104 11 59 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

5,5 %

Α

Α

4104 11 90 – – – –

Άλλα

16.9.2016

4104 11 51 – – – – –

4104 19

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

4104 19 10 – – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περι
λαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετρα
γωνικά πόδια (2,6 m2)
– – – Άλλα
––––

4104 19 51 – – – – –

Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά
μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετρα
γωνικά πόδια (2,6 m2)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4104 19 59 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

5,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4104 19 90 – – – –

Άλλα

– Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)
4104 41

– – Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα
κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την τριχωτή
πλευρά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και
των βουβαλιών)

– – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περι
λαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετρα
γωνικά πόδια (2,6 m2)
4104 41 11 – – – –

L 250/605

Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολό
κληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα
πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κα
τώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψα
σμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών, έστω
και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες,
αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησι
μοποιηθούν όπως είναι για την κατασκευή
τεχνουργημάτων από δέρμα

Περιγραφή

4104 41 19 – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α
EL

– – – Άλλα
––––

Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και
των βουβαλιών)
Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά
μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετρα
γωνικά πόδια (2,6 m2)

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4104 41 59 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

5,5 %

Α

Α

4104 49

Άλλα

– – Άλλα
– – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περι
λαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετρα
γωνικά πόδια (2,6 m2)
Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολό
κληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα
πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κα
τώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψα
σμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών, έστω
και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες,
αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησι
μοποιηθούν όπως είναι για την κατασκευή
τεχνουργημάτων από δέρμα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4104 49 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

16.9.2016

4104 49 11 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4104 41 51 – – – – –

4104 41 90 – – – –

Παρατήρηση

L 250/606

ΣΟ 2014

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
EL

––––

Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και
των βουβαλιών)

Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά
μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετρα
γωνικά πόδια (2,6 m2)

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4104 49 59 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

5,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4105 30 10 – – Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, φυτικής
πρόδεψης, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες
επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν όπως είναι, για την κατα
σκευή τεχνουργημάτων από δέρμα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4105 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4104 49 90 – – – –

4105

Άλλα

Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα προβατοει
δών, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος,
αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

4105 10 00 – Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του
wet-blue)

4105 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4104 49 51 – – – – –

– Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

L 250/607

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4106 22 10 – – – Κατσικιών της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω
και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες,
αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν όπως είναι για την κατασκευή τε
χνουργημάτων από δέρμα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4106 22 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4106 31 00 – – Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και
του wet-blue)

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4106 32 00 – – Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

Βιομηχανία

2%

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4106

Περιγραφή

EL

Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων και δέρματα
ζώων χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη κατεργασμένα,
έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς πα
ρασκευασμένα

Παρατήρηση

L 250/608

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αιγοειδών

4106 21 00 – – Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και
του wet-blue)

– – Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4106 22

– Χοιροειδών

4106 40

– Ερπετών
16.9.2016

4106 40 10 – – Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4106 91 00 – – Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και
του wet-blue)

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4106 92 00 – – Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

Βιομηχανία

2%

Α

Α

Περιγραφή

4106 40 90 – – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4107

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την
αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, βοοειδών
(στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή
μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μή
κος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114

– Δέρματα ολόκληρα

4107 11

– – Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα
κατά μήκος

– – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περι
λαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετρα
γωνικά πόδια (2,6 m2)

Box-calf

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4107 11 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4107 11 90 – – – Άλλα

L 250/609

4107 11 11 – – – –

4107 12

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– – Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά
EL

– – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περι
λαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετρα
γωνικά πόδια (2,6 m2)
Box-calf

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4107 12 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

– – – Άλλα
4107 12 91 – – – –

Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και
των βουβαλιών)

Βιομηχανία

5,5 %

Α

Α

4107 12 99 – – – –

Μονόπλων

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4107 19 10 – – – Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περι
λαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετρα
γωνικά πόδια (2,6 m2)

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4107 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4107 12 11 – – – –

4107 19

Παρατήρηση

L 250/610

ΣΟ 2014

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες
4107 91

4107 91 10 – – – Για πέλματα υποδημάτων

16.9.2016

– – Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα
κατά μήκος

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4107 92 10 – – – Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των
βουβαλιών)

Βιομηχανία

5,5 %

Α

Α

4107 92 90 – – – Μονόπλων

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4107 99 10 – – – Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των
βουβαλιών)

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4107 99 90 – – – Μονόπλων

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

4112 00 00 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την
αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοει
δών, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος,
άλλα από εκείνα της κλάσης 4114

Βιομηχανία

3,5 %

Α

Α

4113 10 00 – Αιγοειδών

Βιομηχανία

3,5 %

Α

Α

4113 20 00 – Χοιροειδών

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4113 30 00 – Ερπετών

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4107 91 90 – – – Άλλα
4107 92

4113

– – Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4107 99

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την
αποξήρανση· δέρματα περγαμηνοειδή, άλλων ζώων,
αποτριχωμένα, και δέρματα παρασκευασμένα μετά τη
δέψη και δέρματα περγαμηνοειδή, αποτριχωμένων
ζώων, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα
της κλάσης 4114

L 250/611

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4114 10 10 – – Προβατοειδών

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4114 10 90 – – Άλλων ζώων

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4114 20 00 – Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα.
Δέρματα επιμεταλλωμένα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4115 10 00 – Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις
ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες,
έστω και περιτυλιγμένα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4115 20 00 – Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή
από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματι
σμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιη
θούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από
δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4113 90 00 – Άλλα
Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμ
βάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου).
Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα.
Δέρματα επιμεταλλωμένα

4114 10

– Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περι
λαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσι
κου)

4115

Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες
του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και
περιτυλιγμένα. Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα
από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από
ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησι
μοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από
δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4114

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/612

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

Α

Α

4202 11 10 – – – Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά
και παρόμοια

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4202 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

42

Περιγραφή

4201 00 00 Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα
ζώα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια,
λουριά για τη συγκράτηση (λυτάρια), επιγονατίδες,
φίμωτρα, υποσάγματα, σακίδια για σέλες, προστατευ
τικά παλτά για σκύλους και παρόμοια είδη], από κάθε
ύλη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4202

EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 — ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ.
ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού
και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γε
νικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κυάλια, για
φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για
μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκοι ταξι
διού, μονωτικοί σάκοι για προϊόντα διατροφής και
ποτά, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης, σα
κίδια χεριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια για χαρτο
νομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, τσι
γαροθήκες, καπνοσακούλες, θήκες εργαλείων, σάκοι
για είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμή
ματα, κουτιά πούδρας, θήκες για τιμαλφή και παρό
μοια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από
φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από
βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμ
μένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από
αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί
– Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπι
σμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλα
κες γενικά και παρόμοια

4202 11

– – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή
από ανασχηματισμένο δέρμα
L 250/613

4202 12

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/614

ΣΟ 2014

– – Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντι
κές ύλες
EL

– – – Από φύλλα πλαστικών υλών
Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γε
νικά και παρόμοια

Βιομηχανία

9,7 %

Α

Α

4202 12 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

9,7 %

Α

Α

4202 12 50 – – – Από καλουπωμένη πλαστική ύλη

Βιομηχανία

5,2 %

Α

Α

– – – Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται
και η βουλκανισμένη κυτταρίνη
4202 12 91 – – – –

Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γε
νικά και παρόμοια

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4202 12 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4202 19 10 – – – Αργιλίου

Βιομηχανία

5,7 %

Α

Α

4202 19 90 – – – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4202 19

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4202 12 11 – – – –

– – Άλλα

– Σακίδια χεριού, έστω και με λουρί συγκράτησης
από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
χωρίς λαβή
16.9.2016

4202 21 00 – – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή
από ανασχηματισμένο δέρμα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4202 22 10 – – – Από φύλλα πλαστικών υλών

Βιομηχανία

9,7 %

Α

Α

4202 22 90 – – – Από υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4202 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4202 32 10 – – – Από φύλλα πλαστικών υλών

Βιομηχανία

9,7 %

Α

Α

4202 32 90 – – – Από υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4202 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4202 91 10 – – – Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού,
σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4202 91 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4202 22

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών
υλών ή από υφαντικές ύλες
EL

4202 31 00 – – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή
από ανασχηματισμένο δέρμα
4202 32

– – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών
υλών ή από υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακί
διο χεριού

– Άλλα
4202 91

– – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή
από ανασχηματισμένο δέρμα

L 250/615

4202 92

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/616

ΣΟ 2014

– – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών
υλών ή από υφαντικές ύλες
EL

– – – Από φύλλα πλαστικών υλών
Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπι
σμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλη
τισμού

Βιομηχανία

9,7 %

Α

Α

4202 92 15 – – – –

Θήκες για μουσικά όργανα

Βιομηχανία

6,7 %

Α

Α

4202 92 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

9,7 %

Α

Α

– – – Από υφαντικές ύλες
4202 92 91 – – – –

Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπι
σμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλη
τισμού

Βιομηχανία

2,7 %

Α

Α

4202 92 98 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

Α

Α

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Βιομηχανία

9%

Α

Α

4203 29 10 – – – Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα

Βιομηχανία

9%

Α

Α

4203 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4202 99 00 – – Άλλα
4203

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυ
σικό ή ανασχηματισμένο

4203 10 00 – Ενδύματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4202 92 11 – – – –

– Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που
αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γά
ντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υπο
δοχή μόνο για τον αντίχειρα)
4203 21 00 – – Ειδικά για τον αθλητισμό
4203 29

– – Άλλα
16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4203 30 00 – Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά

Βιομηχανία

5%

Α

Α

4203 40 00 – Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης

Βιομηχανία

5%

Α

Α

4205 00 11 – – Ιμάντες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4205 00 19 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4205 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4206 00 00 Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωι
κές κύστεις ή από τένοντες

Βιομηχανία

1,7 %

Α

Α

4301 10 00 – Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή
πόδια

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4301 30 00 – Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitsch
wanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρ
νιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ,
ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4205 00

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχημα
τισμένο
– Για τεχνικές χρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 — ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑ
ΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

4301

Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή
γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα
των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

43

L 250/617

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4301 60 00 – Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια,
ουρές ή πόδια

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4301 80 00 – Άλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κε
φάλια, ουρές ή πόδια

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

4301 90 00 – Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνο
δερμάτων

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4302 19 15 – – – Από κάστορες, μοσχοπόντικες ή αλεπούδες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4302 19 35 – – – Κουνελιών ή λαγών

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/618

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και
άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που
δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί
(χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της
κλάσης 4303
– Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια,
ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί

4302 11 00 – – Βιζόν
4302 19

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4302

– – – Φώκιας ή οταρίας (otaries)
Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευ
κότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώ
κιες (κυανότριχες)

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

4302 19 49 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

16.9.2016

4302 19 41 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4302 19 75 – – – Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν»,
«breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή
παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγο
λίας ή του Θιβέτ

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4302 19 80 – – – –

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

4302 19 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

4302 20 00 – Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμ
ματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολο
γηθεί

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

2,7 %

Α

Α

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Προβατοειδών

4302 30 10 – – Δέρματα με την ονομασία «επιμηκυνθέντα»
– – Άλλα
4302 30 25 – – – Κουνελιών ή λαγών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και
απορρίμματά τους, που έχουν συναρμολογηθεί

EL

4302 30

Άλλα

– – – Φώκιας ή οταρίας (otaries)
Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευ
κότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώ
κιες (κυανότριχες)

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

4302 30 55 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

4302 30 99 – – – Άλλα

L 250/619

4302 30 51 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4303 10 10 – – Από γουνοδέρματα από νεογέννητες γροιλανδι
κές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφό
ρους φώκιες (κυανότριχες)

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4303 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4303 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4304 00 00 Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνο
δέρματα

Βιομηχανία

3,2 %

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από
γουνοδέρματα

4303 10

– Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος

EL

4303

Παρατήρηση

L 250/620

Τομέας

ΣΟ 2014

ΤΜΗΜΑ IX — ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕ
ΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕ
ΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 — ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

4401

Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά,
δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια
ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και
θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε
μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρό
μοιες μορφές
16.9.2016

4401 10 00 – Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλα
διά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

IX

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4401 21 00 – – Κωνοφόρων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4401 22 00 – – Άλλη από των κωνοφόρων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
EL

– Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου,
έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων,
πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές

4401 39

– – Άλλα

4401 39 20 – – – Συσσωματωμένα (π.χ. σε μορφή πλίνθων)
– – – Άλλα
4401 39 30 – – – –

Πριονίδια

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4401 39 80 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4402 10 00 – Από μπαμπού

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4402 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4402

4403

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4401 31 00 – – Τροχίσκοι ξύλου

Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωμα
τωμένα

Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που
της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη
L 250/621

4403 10 00 – Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή
άλλα μέσα συντήρησης

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4403 20 11 – – – Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 20 19 – – – Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 20 31 – – – Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 20 39 – – – Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 20 91 – – – Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 20 99 – – – Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 49 10 – – – Acajou Αφρικής,, iroko και sapelli

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 49 35 – – – Okoumé και sipo

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 49 95 – – – Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 20

Περιγραφή

– Άλλη, κωνοφόρων
EL

– – Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από
οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin des Vo
sges) (Abies alba Mill.)

– – Άλλη

– Άλλη, από την τροπική ξυλεία που κατονομάζεται
στη σημείωση 2 των διακρίσεων του παρόντος κε
φαλαίου
4403 41 00 – – Dark red meranti, light red meranti και mera
nti bakau

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L.

4403 49

Παρατήρηση

L 250/622

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλη

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4403 91 10 – – – Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 91 90 – – – Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 92 10 – – – Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 92 90 – – – Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 99 10 – – – Λεύκας

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 99 30 – – – Ευκαλύπτου

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλη

4403 92

– – Οξιάς (Fagus spp.)

– – Άλλη

– – – Σημύδας
Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 99 59 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4403 99 95 – – – Άλλη
4404

Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα.
Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγά
λοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος. Ξυ
λεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρογγυλεμένη, όχι
όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη,
ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ράβδους,
ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε
σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια

4404 10 00 – Κωνοφόρων

L 250/623

4403 99 51 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4403 99

– – Βελανιδιάς (Quercus spp.)

EL

4403 91

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4404 20 00 – Άλλοι από των κωνοφόρων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4405 00 00 Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου). Ξυλάλευρο

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4406 10 00 – Μη εμποτισμένοι

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4406 90 00 – Άλλοι

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4406

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/624

Τομέας

ΣΟ 2014

Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομ
μένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη,
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm

4407 10

– Κωνοφόρων

4407 10 15 – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λεια
σμένη με ελαφρόπετρα
– – Άλλη
– – – Πλανισμένη
4407 10 31 – – – –

Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή
από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin
des Vosges) (Abies alba Mill.)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4407 10 33 – – – –

Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L.

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4407 10 38 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4407

– – – Άλλη
Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή
από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin
des Vosges) (Abies alba Mill.)

16.9.2016

4407 10 91 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L.

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4407 10 98 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

EL

4407 10 93 – – – –

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμ
πληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού
4407 21

– – Μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.)

– – – Άλλη
4407 21 91 – – – –

Πλανισμένη

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4407 21 99 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 22

– – Virola, imbuia και balsa

4407 22 10 – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4407 21 10 – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα

– – – Άλλη
4407 22 91 – – – –

Πλανισμένη

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4407 22 99 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 25

– – Dark red meranti, light red meranti και mera
nti bakau
L 250/625

4407 25 10 – – – Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/626

ΣΟ 2014

– – – Άλλη
Βιομηχανία

2%

Α

Α

4407 25 50 – – – –

Λειασμένη με ελαφρόπετρα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 25 90 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 26

– – White lauan, white meranti, white seraya, yel
low merantiκαι alan

4407 26 10 – – – Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα
– – – Άλλη
4407 26 30 – – – –

Πλανισμένη

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4407 26 50 – – – –

Λειασμένη με ελαφρόπετρα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 26 90 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 27

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πλανισμένη

EL

4407 25 30 – – – –

– – Sapelli

4407 27 10 – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα
– – – Άλλη
Πλανισμένη

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4407 27 99 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

16.9.2016

4407 27 91 – – – –

4407 28

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Iroko
EL

4407 28 10 – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα
– – – Άλλη
Πλανισμένη

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4407 28 99 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 29

– – Άλλη

4407 29 15 – – – Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα
– – – Άλλη
––––

Acajou Αφρικής, azobé, dibétou, ilomba,
jelutong, jongkong, kapur, kempas, ke
ruing, limba, makoré, mansonia, merbau,
obeche, okoumé, παλίσανδρος (palissan
dre) του Rio, palissandre de Para, palis
sandre de Rose, ramin, sipo, teak και
tiama

–––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4407 28 91 – – – –

Πλανισμένη

4407 29 20 – – – – – –

Από παλίσανδρο (palissandre) του
Para, palissandre de Rio και palissan
dre de Rose

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4407 29 25 – – – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

2%

Α

Α

Λειασμένη με ελαφρόπετρα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 29 60 – – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

L 250/627

4407 29 45 – – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/628

ΣΟ 2014

Άλλη
Πλανισμένη

Βιομηχανία

2%

Α

Α

4407 29 85 – – – – –

Λειασμένη με ελαφρόπετρα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 29 95 – – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

EL

4407 29 83 – – – – –

– Άλλη
– – Βελανιδιάς (Quercus spp.)

4407 91 15 – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα
– – – Άλλη
––––

Πλανισμένη

4407 91 31 – – – – –

Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συν
αρμολογημένα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4407 91 39 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4407 91 90 – – – –

Άλλη

4407 92 00 – – Οξιάς (Fagus spp.)
4407 93

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4407 91

– – Από σφένδαμνο (Acer spp.)
16.9.2016

4407 93 10 – – – Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συν
ένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με
ελαφρόπετρα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλη
Λειασμένη με ελαφρόπετρα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 93 99 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4407 94

– – Από κερασιά (Prunus spp.)

– – – Άλλη
4407 94 91 – – – –

Λειασμένη με ελαφρόπετρα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 94 99 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

– – Από μελία (Fraxinus spp.)

4407 95 10 – – – Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συν
ένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με
ελαφρόπετρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4407 94 10 – – – Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συν
ένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με
ελαφρόπετρα

4407 95

EL

4407 93 91 – – – –

– – – Άλλη
4407 95 91 – – – –

Λειασμένη με ελαφρόπετρα

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4407 95 99 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4407 99

– – Άλλη
L 250/629

4407 99 27 – – – Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συν
ένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με
ελαφρόπετρα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

Παρατήρηση

L 250/630

ΣΟ 2014

– – – Άλλη

––––

Λειασμένη με ελαφρόπετρα

EL

4407 99 40 – – – –

Άλλη
Λεύκας

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4407 99 96 – – – – –

Από τροπική ξυλεία

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4407 99 98 – – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4408 10 91 – – – Σανιδάκια που προορίζονται για την κατα
σκευή μολυβιών

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4408 10 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4408

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται
και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε
απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά
(κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά
φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομ
μένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη,
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm

4408 10

– Κωνοφόρων

4408 10 15 – – Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλη
μένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανι
σμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4407 99 91 – – – – –

– – Άλλη

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,9 %

Α

Α

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμ
πληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού
EL

4408 31

– – Dark red meranti, light red meranti και mera
nti bakau

4408 31 11 – – – Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4408 31 21 – – – –

Πλανισμένη

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4408 31 25 – – – –

Λειασμένη με ελαφρόπετρα

Βιομηχανία

4,9 %

Α

Α

4408 31 30 – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

6%

Α

Α

Βιομηχανία

4,9 %

Α

Α

4408 39

– – Άλλη
– – – Των παρακάτω απαριθμουμένων τροπικών ξύ
λων: acajou Αφρικής, limba, μαόνι (maho
gany) (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sa
pelli, sipo, palissandre de Para, παλίσανδρος
(palissandre) του Rio, palissandre de Rose,
virola και white lauan

4408 39 15 – – – –

––––

Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλη

Άλλη
Πλανισμένη

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4408 39 30 – – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

6%

Α

Α

L 250/631

4408 39 21 – – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3%

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Παρατήρηση

L 250/632

ΣΟ 2014

– – – Άλλα

––––

Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα.
Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα
Άλλη

4408 39 70 – – – – –

Άλλα

4408 39 85 – – – – – –

Πάχους που δεν υπερβαίνει τo 1 mm

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4408 39 95 – – – – – –

Με πάχος που υπερβαίνει τo 1 mm

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Βιομηχανία

3%

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

– Άλλη

4408 90 15 – – Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλη
μένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανι
σμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σανιδάκια που προορίζονται για την κα
τασκευή μολυβιών

–––––

4408 90

EL

4408 39 55 – – – –

– – Άλλη
4408 90 35 – – – Σανιδάκια που προορίζονται για την κατα
σκευή μολυβιών
– – – Άλλα
Πάχους που δεν υπερβαίνει τo 1 mm

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4408 90 95 – – – –

Με πάχος που υπερβαίνει τo 1 mm

Βιομηχανία

4%

Α

Α

16.9.2016

4408 90 85 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4409 10 11 – – Πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές, για πλαίσια
(κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες
και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4409 10 18 – – Άλλοι

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4409

Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες
και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με
καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια,
εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές,
στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή
περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή
άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα
ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

4409 10

– Κωνοφόρων

4409 29

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλη από των κωνοφόρων
4409 21 00 – – Από μπαμπού

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλη

4409 29 10 – – – Πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές, για πλαί
σια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες, κα
θρέπτες και παρόμοια είδη
– – – Άλλοι
Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρ
μολογημένα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4409 29 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

L 250/633

4409 29 91 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4410 11 10 – – – Ακατέργαστα ή απλώς λειασμένα με ελαφρό
πετρα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4410 11 30 – – – Επιφανειακώς καλυμμένα από χαρτί εμποτι
σμένο με μελαμίνη

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4410 11 50 – – – Επιφανειακώς καλυμμένα από πλάκες ή φύλλα
διακοσμητικά με απανωτές στρώσεις από πλα
στική ύλη

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4410 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4410 12 10 – – – Ακατέργαστα ή απλώς λειασμένα με ελαφρό
πετρα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4410 12 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4410 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4410

Περιγραφή

EL

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα
με την ονομασία «oriented strand board» (OSB) και
παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα (π.χ. πετάσματα επο
νομαζόμενα «waferboard»),από ξύλο ή άλλες ξυλώ
δεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλ
λες οργανικές συνδετικές ύλες

Παρατήρηση

L 250/634

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από ξύλο

4410 12

– – Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4410 11

– – Πετάσματα με την ονομασία «oriented strand
board» (OSB)

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4411 12 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφα
νειακή επικάλυψη

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4411 12 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4411 13 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφα
νειακή επικάλυψη

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4411 13 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4411 14 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφα
νειακή επικάλυψη

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4411 14 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

Περιγραφή

4410 90 00 – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

4411

Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώ
δεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή
άλλα οργανικά συνδετικά

– Πλάκες-διαφράγματα μέσης πυκνότητας (MDF)

4411 13

4411 14

– – Πάχους που δεν υπερβαίνει τo 5 mm

– – Πάχους που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 9 mm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4411 12

– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 9 mm

L 250/635

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4411 92 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφα
νειακή επικάλυψη

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4411 92 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4411 93 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφα
νειακή επικάλυψη

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4411 93 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4411 94 10 – – – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφα
νειακή επικάλυψη

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4411 94 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

Α

Α

Βιομηχανία

10 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/636

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

4411 92

4411 94

4412

– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm3 αλλά
δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm3

– – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 0,5 g/cm3

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4411 93

– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm3

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντραπλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρό
μοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα
16.9.2016

4412 10 00 – Από μπαμπού

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4412 31 10 – – – Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέ
ρους φύλλο (πτυχή) από τα παρακάτω απαριθ
μούμενα τροπικά ξύλα: acajou Αφρικής, dark
red meranti, light red meranti, limba, μαόνι
(mahogany) (Swietenia spp.), obeche,
okoumé, sapelli, sipo, παλίσανδρος (palis
sandre) του Para, palissandre de Rio, palis
sandre de Rose, virola ή white lauan

Βιομηχανία

10 %

Α

Α

4412 31 90 – – – Άλλη

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4412 32 10 – – – Από αγριοκαστανιά, δρυ, καρπίνο, καρυδιά,
καστανιά, κερασιά, κίτρινη λεύκη, κλήθρα,
λεύκη, οξυά, πλάτανο, σημύδα, σφένδαμος,
τέφρα, φιλύρα, φρίσσα, φτελιά ή ψευδακακία

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4412 32 90 – – – Άλλη

Βιομηχανία

7%

Α

Α

4412 39 00 – – Άλλη

Βιομηχανία

7%

Α

Α

Βιομηχανία

10 %

Α

Α

Περιγραφή

4412 31

– – Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τρο
πική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση
2 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου

– – Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέ
ρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνο
φόρων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4412 32

EL

– Άλλη ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά
(κόντρα-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά
από φύλλα ξύλου (εκτός από μπαμπού) καθένα
από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα
6 mm

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλη
4412 94

4412 94 10 – – – Που έχει τουλάχιστον ένα επιμέρους φύλλο
(πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων

L 250/637

– – Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανί
δες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολ
λημένα

Περιγραφή

4412 94 90 – – – Άλλη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6%

Α

Α

Βιομηχανία

6%

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Τομέας

L 250/638

ΣΟ 2014

4412 99

– – Άλλη

4412 99 30 – – – Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διά
φραγμα από μικρά τεμάχια

– – – Άλλη

Που έχει τουλάχιστον ένα επιμέρους φύλλο
(πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων

4412 99 40 – – – – –

Από αγριοκαστανιά, δρυ, καρπίνο, καρυ
διά, καστανιά, κερασιά, κίτρινη λεύκη,
κλήθρα, λεύκη, οξυά, πλάτανο, σημύδα,
σφένδαμος, τέφρα, φιλύρα, φρίσσα, φτε
λιά ή ψευδακακία

Βιομηχανία

10 %

Α

Α

4412 99 50 – – – – –

Άλλη

Βιομηχανία

10 %

Α

Α

Βιομηχανία

10 %

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

2,5 %

Α

Α

4412 99 85 – – – –

Άλλη

4413 00 00 Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», σε όγκους, σα
νίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής

4414 00

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογρα
φίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη
16.9.2016

4414 00 10 – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπλη
ρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4415 10 10 – – Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και
παρόμοια είδη συσκευασίας

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4415 10 90 – – Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4415 20 20 – – Παλέτες απλές, παλέτες κολλάρα

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4415 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4416 00 00 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βα
ρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία πε
ριλαμβάνονται και οι δούγες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4417 00 00 Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για
ψήκτρες, λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Κα
λούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από
ξύλο

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

4414 00 90 – Από άλλη ξυλεία

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρό
μοιες συσκευασίες από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για
καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια
και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από
ξύλο. Στεφάνια παλετών από ξύλο

4415 10

– Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και πα
ρόμοια είδη συσκευασίας. Τύμπανα (τροχίσκοι) για
καλώδια

4415 20

– Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες
επιφάνειες για τη φόρτωση, στεφάνια παλετών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4415

L 250/639

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4418 10 10 – – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμ
πληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4418 10 50 – – Κωνοφόρων

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4418 10 90 – – Από άλλη ξυλεία

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4418 20 10 – – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμ
πληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4418 20 50 – – Κωνοφόρων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4418 20 80 – – Από άλλη ξυλεία

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4418 40 00 – Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4418 50 00 – Πέταυρα (shingles και shakes)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4418 60 00 – Στύλοι και δοκοί

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4418

Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών
για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυ
ψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, συναρμολογημένες
πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων και τα πέταυρα
(shingles και shakes), από ξύλο

4418 10

– Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα
περβάζια τους

– Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώ
φλια

4418 71 00 – – Για μωσαϊκά πατώματα

16.9.2016

– Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πα
τωμάτων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4418 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/640

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4418 72 00 – – Άλλες, με πολλαπλά στρώματα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4418 79 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4418 90 10 – – Από επικολλητή ξυλεία

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4418 90 80 – – Άλλες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4419 00 10 – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπλη
ρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4419 00 90 – Από άλλη ξυλεία

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4420 10 11 – – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμ
πληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4420 10 19 – – Από άλλη ξυλεία

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4418 90

– Άλλες

Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα

4420

Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολ
λημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες
για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά
και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια
και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως,
από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94

4420 10

– Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο

4420 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4419 00

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
L 250/641

4420 90 10 – – Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με
κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4420 90 91 – – – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη
συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου
αυτού

Βιομηχανία

3%

Α

Α

4420 90 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

4%

Α

Α

4421 90 95 – – – Φέρετρα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4421 90 97 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4501 10 00 – Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρα
σκευασμένος

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4501 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/642

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο

– Άλλα

4421 90 91 – – Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες
– – Άλλα

45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 — ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

4501

Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευα
σμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύ
σματα, κόκκους ή σκόνη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4421 10 00 – Κρεμάστρες για ενδύματα
4421 90

EL

4421

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4503 10 10 – – Κυλινδρικά

Βιομηχανία

4,7 %

Α

Α

4503 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

Α

Α

4503 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

Α

Α

4504 10 11 – – – Για αφρώδεις οίνους, έστω και με δίσκους από
φυσικό φελλό

Βιομηχανία

4,7 %

Α

Α

4504 10 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

Α

Α

Βιομηχανία

4,7 %

Α

Α

4502 00 00 Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική
κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλά
κες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώ
νιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή
προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα)
4503

Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό

4503 10

– Πώματα

Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ου
σία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό

4504 10

– Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακά
κια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι δίσκοι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4504

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Πώματα

4504 10 91 – – – Με συνδετικά υλικά

L 250/643

– – Άλλα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,7 %

Α

Α

4504 90 20 – – Πώματα

Βιομηχανία

4,7 %

Α

Α

4504 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

Α

Α

4601 21 10 – – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και πα
ρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4601 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4504 10 99 – – – Άλλα
4504 90

– Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46 — ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕ
ΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

4601

Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες,
έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές
ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές
ύλες υφασμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, έστω και
τελειωμένα (π.χ. ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των
υποδημάτων και ψάθες με ενδιάμεσα κενά για την ξή
ρανση των καρπών κ.λπ.)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

46

– Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων
και ψάθες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών
κ.λπ., από φυτικές ύλες
4601 21

4601 22

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/644

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από μπαμπού

– – Από καλάμια του είδους rotin
16.9.2016

4601 22 10 – – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και πα
ρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

4601 29 10 – – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και πα
ρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4601 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4601 22 90 – – – Άλλα
4601 29

– – Άλλα

– – Από μπαμπού

4601 92 05 – – – Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές
ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες
– – – Άλλα
4601 92 10 – – – –

Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και
παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4601 92 90 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4601 93

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα
4601 92

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από καλάμια του είδους rotin

4601 93 05 – – – Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές
ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες
– – – Άλλα
Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και
παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

L 250/645

4601 93 10 – – – –

Περιγραφή

4601 93 90 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

– – Από άλλες φυτικές ύλες

4601 94 05 – – – Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές
ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες

Παρατήρηση

EL

4601 94

Άλλα

Τομέας

L 250/646

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και
παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4601 94 90 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

Α

Α

Βιομηχανία

1,7 %

Α

Α

4601 99

– – Άλλα

4601 99 05 – – – Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές
ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες
– – – Άλλα
4601 99 10 – – – –

Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και
παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

Βιομηχανία

4,7 %

Α

Α

4601 99 90 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

Α

Α

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4602

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4601 94 10 – – – –

Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται
απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες
ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλά
σης 4601. Τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους
(λούφα)

4602 11 00 – – Από μπαμπού

16.9.2016

– Από φυτικές ύλες

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4602 19 10 – – – Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται
για συσκευασία ή προστασία

Βιομηχανία

1,7 %

Α

Α

4602 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

Α

Α

4602 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

Α

Α

4701 00 10 – Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4701 00 90 – Άλλοι

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4702 00 00 Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4602 12 00 – – Από καλάμια του είδους rotin
4602 19

– – Άλλα

ΤΜΗΜΑ X — ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ
ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΚΟΜΜΑΤΑ). ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47 — ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ
ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή
ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ)

4701 00

Μηχανικοί πολτοί από ξύλο

4703

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

X

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα)
ή θειικό άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση

4703 11 00 – – Κωνοφόρων

L 250/647

– Αλεύκαστοι

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4703 21 00 – – Κωνοφόρων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4703 29 00 – – Άλλοι από των κωνοφόρων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4704 11 00 – – Κωνοφόρων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4704 19 00 – – Άλλοι από των κωνοφόρων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4704 21 00 – – Κωνοφόρων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4704 29 00 – – Άλλοι από των κωνοφόρων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4705 00 00 Πολτοί από ξύλο που λαμβάνονται με συνδυασμό μη
χανικής επεξεργασίας και χημικής επεξεργασίας

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4703 19 00 – – Άλλοι από των κωνοφόρων
– Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι

Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από
τους πολτούς για διάλυση
– Αλεύκαστοι

– Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι

4706

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4704

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/648

Τομέας

ΣΟ 2014

Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή
χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα) ή άλλες ινώ
δεις κυτταρινικές ύλες
16.9.2016

4706 10 00 – Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβα
κιού

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4706 20 00 – Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο
χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4706 30 00 – Άλλοι, από μπαμπού

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4706 91 00 – – Μηχανικοί

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4706 92 00 – – Χημικοί

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4706 93 00 – – Που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής και
χημικής μεθόδου

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4707 10 00 – Χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή
χαρτόνια κυματοειδή

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4707 20 00 – Άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως
από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο
στη μάζα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4707 30 10 – – Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και πε
ριοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και
διαφημιστικά έντυπα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4707 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Άλλοι

4707 30

Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση (απορρίμματα
και αποκόμματα)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4707

– Χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μη
χανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρό
μοια έντυπα)

L 250/649

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4707 90 10 – – Μη ξεδιαλεγμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4707 90 90 – – Ξεδιαλεγμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 10 00 – Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς
φύλλο (χειροποίητο χαρτί)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 20 00 – Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτό
νια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκ
τροευαίσθητα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 40 10 – – Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο
ή του οποίου το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά
βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται
από τέτοιες ίνες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4707 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/650

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδια
λεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα
EL

48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 — ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕ
ΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡ
ΤΟΝΙ

4802

4802 40

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των
τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο και την
εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί
και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, μη
διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετρα
γώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, άλλα από το
χαρτί των κλάσεων 4801 ή 4803. Χαρτί και χαρτόνια
που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4801 00 00 Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

– Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 55 15 – – – Με βάρος κατά m2 ίσο ή ανώτερο των 40 g
αλλά κατώτερο των 60 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 55 25 – – – Με βάρος κατά m2 ίσο ή ανώτερο των 60 g
αλλά κατώτερο των 75 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 55 30 – – – Με βάρος κατά m2 ίσο ή ανώτερο των 75 g
αλλά κατώτερο των 80 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 55 90 – – – Με βάρος κατά m2 ίσο ή ανώτερο των 80 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 56 20 – – – Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά έχει μή
κος 297 mm και η άλλη 210 mm (διαστά
σεις Α4)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 56 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 57 00 – – Άλλα, με βάρος κατά m2 40 g ή περισσότερο
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

4802 54 00 – – Με βάρος κατά m2 κατώτερο των 40 g
4802 55

– – Με βάρος κατά m2 40 g ή περισσότερο αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε κυλίνδρους

– – Με βάρος κατά m2 40 g ή περισσότερο αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε φύλλα των
οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα
297 mm όταν είναι αδίπλωτα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4802 56

EL

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνο
νται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο ή των
οποίων το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος
της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέ
τοιες ίνες

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

L 250/651

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4802 58 10 – – – Σε κυλίνδρους

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 58 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 61 15 – – – Με βάρος κατώτερο των 72 g κατά m2 και
των οποίων περισσότερο του 50 % κατά βά
ρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται
από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέ
θοδο

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 61 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 62 00 – – Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαί
νει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα
297 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 69 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4802 58

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/652

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Με βάρος κατά m2 που υπερβαίνει τα 150 g
EL

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο
του 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθε
σης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μη
χανική μέθοδο ή χημικο-μηχανική μέθοδο

4803 00

– – Σε κυλίνδρους

4803 00 10 – Χαρτοβάμβακας

16.9.2016

Χαρτί του τύπου που προορίζεται για χαρτί υγείας,
πετσέτες καθαρισμού από καλλωπιστικά παρασκευά
σματα (ντεμακιγιάζ), πετσέτες χεριών, χαρτοπετσέτες
φαγητού ή για διάφορες άλλες οικιακές χρήσεις, χρή
σεις υγιεινής ή καθαρισμού, έστω και ρυτιδωμένο
(κρεπαρισμένο), πτυχωτό, ανάγλυφο (γκοφρέ), διά
τρητο, χρωματισμένο, επιφανειακώς διακοσμημένο ή
τυπωμένο, σε ρολούς ή φύλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4802 61

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4803 00 31 – – Που δεν υπερβαίνει τα 25 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4803 00 39 – – Που υπερβαίνει τα 25 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4803 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4804

EL

– Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφάνειες από ίνες
κυτταρίνης με την ονομασία «tissue», με βάρος,
κατά πτυχή, κατά m2

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη,
σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των κλά
σεων 4802 ή 4803
– Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομα
σία «kraftliner»

4804 11

– – Μη λευκασμένα
– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελεί
ται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χη
μική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
Με βάρος κατά m2 κατώτερο των 150 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 11 15 – – – –

Με βάρος κατά m2 ίσο ή ανώτερο των
150 g αλλά κατώτερο των 175 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 11 19 – – – –

Με βάρος κατά m2 ίσο ή ανώτερο των
175 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

L 250/653

4804 11 11 – – – –

4804 11 90 – – – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

4804 19

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/654

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελεί
ται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χη
μική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

––––

4804 19 12 – – – – –

Κατώτερο των 175 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 19 19 – – – – –

Ίσο ή ανώτερο των 175 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 21 10 – – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελεί
ται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χη
μική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 19 30 – – – –

Άλλα

4804 19 90 – – – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες
αλεύκαστες στρώσεις και μία εξωτερική
στρώση λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρω
ματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά m2

– Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας

4804 21

– – Μη λευκασμένα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4804 29 10 – – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελεί
ται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χη
μική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 29

Περιγραφή

– – Άλλα

– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελεί
ται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χη
μική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
4804 31 51 – – – –

Που χρησιμεύουν ως μονωτικά για ηλεκ
τροτεχνικές χρήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 31 58 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 31 80 – – – Άλλα
4804 39

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Μη λευκασμένα

EL

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m2
που δεν υπερβαίνει τα 150 g
4804 31

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

4804 39 51 – – – –

Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα

L 250/655

– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελεί
ται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χη
μική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 41 91 – – – Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία «satura
ting kraft»

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 41 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 42 00 – – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των
οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της
ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες
ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 51 00 – – Μη λευκασμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 52 00 – – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των
οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της
ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες
ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

4804 39 58 – – – –

Άλλα

Παρατήρηση

L 250/656

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

4804 39 80 – – – Άλλα

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m2
περισσότερο από 150 g αλλά λιγότερο από 225 g

4804 41

– – Μη λευκασμένα
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m2
ίσο ή ανώτερο των 225 g

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4804 59 10 – – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελεί
ται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χη
μική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 59 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 11 00 – – Χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 12 00 – – Χαρτί από άχυρο για αυλακώσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 19 10 – – – Wellenstoff

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 24 00 – – Με βάρος κατά m2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 25 00 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m2

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4804 59

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη,
σε κυλίνδρους ή σε φύλλα που δεν έχουν υποστεί κα
μία άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρο
νται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού
– Χαρτί για αυλακώσεις

4805 19

Παρατήρηση

EL

4805

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

– Testliner (ανακυκλωμένες ίνες)

L 250/657

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4805 30 00 – Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση
θειώδους άλατος

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 40 00 – Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 50 00 – Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι
με χνουδωτή επιφάνεια

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 91 00 – – Με βάρος κατά m2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 92 00 – – Με βάρος κατά m2 που υπερβαίνει τα 150 g,
αλλά λιγότερο από 225 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 93 20 – – – Από ανακυκλωμένο χαρτί

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4805 93 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4806 10 00 – Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση
θειικού οξέος (φυτική περγαμηνή)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4806 20 00 – Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4806 30 00 – Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεσηκώματος)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/658

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Άλλα

4806

4806 40

– – Με βάρος κατά m2 ίσο ή ανώτερο των 225 g

Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση
θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof),
χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία
«κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί
κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε
κυλίνδρους ή σε φύλλα

4806 40 10 – – Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές»

16.9.2016

– Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα
χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα,
διαφανή ή ημιδιαφανή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4805 93

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4807 00 30 – Από ανακυκλωμένο χαρτί, έστω και καλυμμένο με
χαρτί

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4807 00 80 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4808 10 00 – Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4808 40 00 – Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας,
ρυτιδωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διά
τρητο

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4808 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4806 40 90 – – Άλλα
4807 00

4809

Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συ
γκόλληση, χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην επιφάνεια
ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε
κύλινδρους ή σε φύλλα

Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολ
λημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή
διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα
της κλάσης 4803

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4808

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα
«αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύ
πωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση, επάλειψη
ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή
για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλίνδρους
ή σε φύλλα
L 250/659

4809 20 00 – Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4810 13 00 – – Σε κυλίνδρους

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4810 14 00 – – Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαί
νει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα
297 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4810 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

4809 90 00 – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/660

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

4810

Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλ
λες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφά
νειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη
επίχριση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επι
φάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε
κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορ
θογωνίου, σε όλα τα μεγέθη
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιού
νται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφι
κούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μη
χανική ή χημικομηχανική μέθοδο ή των οποίων το
10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής
ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες

– Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιού
νται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφι
κούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10 %
κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελεί
ται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημι
κομηχανική μέθοδο
16.9.2016

4810 22 00 – – Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία
«LWC»

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4810 29 30 – – – Σε κυλίνδρους

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4810 29 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4810 32 10 – – – Με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4810 32 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4810 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4810 29

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύ
πων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύ
πωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς

4810 32

– – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των
οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της
ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες
ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βά
ρους κατά m2 που υπερβαίνει τα 150 g

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4810 31 00 – – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των
οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της
ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες
ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βά
ρους κατά m2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g

– Άλλο χαρτί και χαρτόνια
– – Με πολλές στρώσεις

4810 92 10 – – – Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη

L 250/661

4810 92

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4810 92 30 – – – Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι
λευκασμένη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4810 92 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4810 99 10 – – – Από χαρτόμαζα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή
επαλείψεις από καολίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4810 99 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4811 41 20 – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 cm, στις
οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καου
τσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4811 41 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/662

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

4810 99

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφά
νειες από ίνες κυτταρίνης, επιστρωμένα, επιχρισμένα,
διαποτισμένα, επικαλυμμένα, επιφανειακώς χρωματι
σμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα επιφανειακώς σχή
ματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη,
σε ρόλους ή φύλλα, εκτός από εκείνα του είδους που
περιγράφεται στις κλάσεις 4803, 4809 ή 4810

4811 10 00 – Χαρτιά και χαρτόνια πισσωμένα, κατραμωμένα ή
ασφαλτωμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4811

– – Άλλα

– Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολ
λητικές ύλες
4811 41

– – Αυτοκόλλητα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4811 51 00 – – Λευκασμένα, με βάρος κατά m2 που υπερβαίνει
τα 150 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4811 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4811 60 00 – Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή
επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή
γλυκερίνη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4811 90 00 – Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπε
δες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4812 00 00 Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4813 10 00 – Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4813 20 00 – Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα
5 cm

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4811 49 00 – – Άλλα
– Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή
επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συ
γκολλητικές)

4813 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4813

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα με
γέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες

– Άλλα
L 250/663

4813 90 10 – – Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 5 cm
αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 cm

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4814 90 10 – – Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις
τοίχων, που αποτελείται από χαρτί με κοκκώδη
επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφά
νεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακο
σμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επιχρι
σμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευ
τική πλαστική ύλη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4814 90 70 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4816 20 00 – Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4816 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4813 90 90 – – Άλλα
4814

Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοί
χων. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων

4814 90

4816

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4814 20 00 – Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοί
χων, που αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή
επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από
πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη,
τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακο
σμημένη

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/664

Τομέας

ΣΟ 2014

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία
«αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύ
πωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από
εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων
πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συ
σκευασμένα σε κουτιά

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4817 10 00 – Φάκελοι

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4817 20 00 – Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη ει
κονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4817 30 00 – Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή
χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογρα
φίας

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4818 10 10 – – Βάρους, κατά πτυχή, κατά m2 που δεν υπερβαί
νει τα 25 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4818 10 90 – – Βάρους, κατά πτυχή, κατά m2 που υπερβαίνει τα
25 g

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4817

Περιγραφή

Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί κα
θαριότητας (υγείας) και συναφή χαρτιά, χαρτοβάμβα
κας ή ιστοί κυτταρινικών ινών των τύπων που χρησι
μοποιούνται για οικιακές χρήσεις ή χρήσεις υγιεινής,
σε ρόλους με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36 cm ή
κομμένα σε διάφορα σχήματα. Χαρτομάνδηλα, χαρτιά
ντεμακιγιάζ, πετσέτες νίψεως, τραπεζομάντηλα, χαρτο
πετσέτες φαγητού, χάρτινα σεντόνια, παρόμοια είδη
για οικιακή χρήση, χρήσεις καθαρισμού, υγιεινής ή
για νοσοκομεία, ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμάτων
από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ιστούς κυτ
ταρινικών ινών

4818 10

– Χαρτί υγείας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4818

EL

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια,
μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας,
από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες
μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή
ειδών αλληλογραφίας

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

L 250/665

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4818 20 91 – – – Σε κυλίνδρους

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4818 20 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4818 30 00 – Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4818 50 00 – Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4818 90 10 – – Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιει
νής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4818 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4818 20

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/666

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα πα
ρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών
EL

4818 20 10 – – Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα
παρασκευάσματα καλλωπισμού
– – Πετσέτες χεριών

4819

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4818 90

Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες
από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφά
νειες από ίνες κυτταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γρα
φεία, καταστήματα ή παρόμοια
16.9.2016

4819 10 00 – Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρ
τόνι

4819 20 00 – Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από
μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4819 30 00 – Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 cm ή περισσότερο

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4819 40 00 – Άλλοι σάκοι. Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα
για δίσκους) και χωνιά

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4819 50 00 – Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι θύλακες για δίσκους

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4819 60 00 – Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή πα
ρόμοια

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4820 10 10 – – Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια
για παραγγελίες ή για αποδείξεις

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4820 10 30 – – Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα
φύλλα χαρτιού για επιστολές και συσσωματω
μένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4820

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώ
σεων, παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημε
ρολόγια (ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού
για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για
επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επι
τραπέζιοι χαρτοθέτες, ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς
κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή
άλλα), πουκάμισα και καλύμματα για φακέλους εγ
γράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτο
ποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα
φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω
και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν) από
χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλ
λογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι

4820 10

– Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (ση
μειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματω
μένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματω
μένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημειωματάριαημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργή
ματα

Παρατήρηση

L 250/667

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4820 10 50 – – Σημειωματάρια-ημερολόγια

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4820 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4820 20 00 – Τετράδια

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4820 30 00 – Ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσί
ματα βιβλίων (άλλα από τα καλύμματα βιβλιων),
πουκάμισα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4820 40 00 – Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων
(manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρ
τιού

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4820 50 00 – Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4820 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4821 10 10 – – Αυτοκόλλητες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4821 10 90 – – Άλλες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4821 90 10 – – Αυτοκόλλητες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4821 90 90 – – Άλλες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4821

Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες
ή μη

4821 10

– Τυπωμένες

4821 90

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/668

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4822 10 00 – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη
των υφαντικών νημάτων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4822 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4823 20 00 – Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4823 40 00 – Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής,
σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4823 69 10 – – – Δίσκοι, πιατέλες και πιάτα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4823 69 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4822

Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέ
ματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διά
τρητα ή σκληρυμένα

– Δίσκοι, πιατέλες, πιάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και πα
ρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι

4823 69

4823 70

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορι
σμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα,
χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες
από ίνες κυτταρίνης

4823 61 00 – – Από μπαμπού

Παρατήρηση

EL

4823

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

4823 70 10 – – Συσκευασίες κυψελοειδείς για αυγά

L 250/669

– Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα από χαρ
τόμαζα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4823 90 40 – – Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους
γραφικούς σκοπούς

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4823 90 85 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4901 91 00 – – Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4901 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4902 10 00 – Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την
εβδομάδα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4902 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4823 70 90 – – Άλλα
4823 90

– Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49 — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

4901

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε
ξεχωριστά φύλλα

4901 10 00 – Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα
– Άλλα

4902

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

49

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/670

Τομέας

ΣΟ 2014

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω
και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4903 00 00 Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για
ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4904 00 00 Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή
μη, έστω και δεμένη

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4905 91 00 – – Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4905 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4906 00 00 Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών
και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχανικά,
εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν
γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα.
Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιη
μένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυ
πωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων
ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4907 00 10 – Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4907 00 30 – Τραπεζογραμμάτια

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

4905

Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία
περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογρα
φικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα

– Άλλα

4907 00

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4905 10 00 – Υδρόγειες σφαίρες

Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν
έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να
μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα στην οποία έχουν ή
θα έχουν, αναγνωρισμένη ονομαστική αξία. Χαρτοση
μασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι
μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι
L 250/671

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4908 10 00 – Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4908 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4909 00 00 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα.
Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα,
έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, δια
κοσμήσεις ή επικολλήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4910 00 00 Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων
αφαιρούνται τα φύλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4911 10 10 – – Εμπορικοί κατάλογοι

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4911 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4911 91 00 – – Εικόνες, σχέδια και φωτογραφίες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4911 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

4907 00 90 – Άλλα
4908

Χαλκομανίες κάθε είδους

Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικό
νες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες

4911 10

– Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και πα
ρόμοια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4911

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/672

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5001 00 00 Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύ
λιγμα των ινών τους

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5002 00 00 Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5003 00 00 Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των
ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια)

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5004 00 10 – Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5004 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5005 00 10 – Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

2,9 %

Α

Α

5005 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

2,9 %

Α

Α

Βιομηχανία

5%

Α

Α

Περιγραφή

ΤΜΗΜΑ XI — ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗ
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 — ΜΕΤΑΞΙ

EL

XI

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

5005 00

5006 00

Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορ
ρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5004 00

Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευα
σμένα για τη λιανική πώληση

5006 00 10 – Νήματα από μετάξι

L 250/673

Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι,
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας
(μεσσηνέζες)

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,9 %

Α

Α

Βιομηχανία

3%

Α

Α

5007 20 11 – – – Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

5007 20 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

Βιομηχανία

5,3 %

Α

Α

Περιγραφή

5006 00 90 – Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τρίχες
αλιείας (μεσσηνέζες)

Παρατήρηση

L 250/674

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

5007

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

5007 10 00 – Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από με
τάξι
5007 20

– – Κρεπ

– – Pongés, habutaϊ, honan, shantoung, corah και
παρόμοια υφάσματα της Άπω Ανατολής, από κα
θαρό μετάξι (όχι σύμμεικτα με απορρίμματα από
μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι
ή άλλες υφαντικές ύλες)
5007 20 21 – – – Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλώς
πλυμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι,
άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι

– – – Άλλα
Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

7,5 %

Α

Α

5007 20 39 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

7,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

– – Άλλα
5007 20 41 – – – Υφάσματα με αραιή (όχι πυκνή) ύφανση

16.9.2016

5007 20 31 – – – –

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5007 20 51 – – – –

Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

5007 20 59 – – – –

Βαμμένα

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

Παρατήρηση

16.9.2016

Περιγραφή

ΣΟ 2014

– – – Άλλα

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

5007 20 69 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

Τυπωτά

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

5007 90 10 – – Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

5007 90 30 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

5007 90 50 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

5007 90 90 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5007 90

– Άλλα υφάσματα

51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51 — ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

5101

Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα
– Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν
πάνω στην προβιά

5101 11 00 – – Μαλλιά από κούρεμα

L 250/675

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 57 cm
αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 cm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5007 20 61 – – – – –

5007 20 71 – – – –

EL

––––

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5101 21 00 – – Μαλλιά από κούρεμα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5101 29 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5101 30 00 – Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών
υλών (απανθρακωμένα)

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5102 19 10 – – – Από κουνέλια Αγκύρας

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5102 19 30 – – – Από αλπακά, λάμα και περουβιανή λάμα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5102 19 40 – – – Από καμήλα (συμπεριλαμβανομένων των δρο
μάδων), βούβαλο του Θιβέτ (yack), κατσίκα
μοχέρ, κατσίκα του Θιβέτ και παρόμοιες κα
τσίκες

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5102 19 90 – – – Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγκύ
ρας, λαγούς, κάστορες, θαλάσσιες ενυδρίδες
και μοσχοπόντικες

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5102 20 00 – Τρίχες χοντροειδείς

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5101 19 00 – – Άλλα
– Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργα
σμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη
απανθρακωμένα)

Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρι
σμένες ή χτενισμένες
– Τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5102 11 00 – – Από κατσίκα του Κασμίρ
5102 19

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5102

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/676

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5103 10 10 – – Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των
φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5103 10 90 – – Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτι
κών υλών (απανθρακωμένα)

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5103 20 00 – Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής
ποιότητας

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5103 30 00 – Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

2%

Α

Α

5105 21 00 – – «Μαλλί χτενισμένο χύμα»

Βιομηχανία

2%

Α

Α

5105 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2%

Α

Α

Βιομηχανία

2%

Α

Α

5103

Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτί
δια

5103 10

– Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότη
τας

5105

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λα
ναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται
και το «μαλλί χτενισμένο χύμα»)

5105 10 00 – Μαλλί λαναρισμένο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5104 00 00 Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας
ή χοντροειδείς

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μαλλί χτενισμένο

5105 31 00 – – Από κατσίκα του Κασμίρ

L 250/677

– Τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενι
σμένες

5105 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2%

Α

Α

5105 40 00 – Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες

Βιομηχανία

2%

Α

Α

5106 10 10 – – Μη λευκασμένα

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

5106 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

Βιομηχανία

3.8

Α

Α

5106 20 91 – – – Μη λευκασμένα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5106 20 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5107 10 10 – – Μη λευκασμένα

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

5107 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

5106

Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα
για τη λιανική πώληση

5106 10

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος
μαλλί

5106 20

– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος
μαλλί

5106 20 10 – – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος
μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας
– – Άλλα

5107

Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

5107 10

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος
μαλλί

Παρατήρηση

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/678

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5107 20 10 – – – Μη λευκασμένα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5107 20 30 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5107 20

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος
μαλλί
EL

– – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος
μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας

– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συν
θετικές υφαντικές ίνες
5107 20 51 – – – –

Μη λευκασμένα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5107 20 59 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

– – – Άλλα σύμμεικτα
Μη λευκασμένα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5107 20 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5108 10 10 – – Μη λευκασμένα

Βιομηχανία

3,2 %

Α

Α

5108 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

Α

Α

5108

Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα
ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώ
ληση

5108 10

– Λαναρισμένα
L 250/679

5107 20 91 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5108 20 10 – – Μη λευκασμένα

Βιομηχανία

3,2 %

Α

Α

5108 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

Α

Α

5109 10 10 – – Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μι
κρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα
125 g αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 g

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

5109 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5109 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5110 00 00 Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες
(χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) [στα οποία
περιλαμβάνονται και τα νήματα από τυλιγμένες χον
τρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)],
έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

3,5 %

Α

Α

5111 11 00 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5111 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5108 20

Περιγραφή

– Χτενισμένα

5109 10

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος
μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συ
σκευασμένα για τη λιανική πώληση

EL

5109

5111

Παρατήρηση

L 250/680

Τομέας

ΣΟ 2014

Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλε
κτής ποιότητας λαναρισμένες
– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος
μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5111 30 10 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5111 30 80 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

5111 90 91 – – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5111 90 98 – – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5112 11 00 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5112 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Περιγραφή

5111 20 00 – Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή
τεχνητές ίνες

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

5111 30

– Άλλα

5111 90 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από
10 % συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου
50
– – Άλλα

5112

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5111 90

– Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή
τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλε
κτής ποιότητας χτενισμένες
– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος
μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

L 250/681

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5112 30 10 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5112 30 80 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

5112 90 91 – – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5112 90 98 – – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5113 00 00 Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότρι
χες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)

Βιομηχανία

5,3 %

Α

Α

5201 00 10 – Υδρόφιλο ή λευκασμένο

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5201 00 90 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

5112 20 00 – Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή
τεχνητές ίνες

Παρατήρηση

L 250/682

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

5112 30

– Άλλα

5112 90 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από
10 % συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου
50
– – Άλλα

52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 — ΒΑΜΒΑΚΙ

5201 00

Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5112 90

– Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή
τεχνητές ίνες μη συνεχείς

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5202 91 00 – – Ξεφτίδια

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5202 99 00 – – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5203 00 00 Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5204 11 00 – – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος
βαμβάκι

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5204 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5204 20 00 – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

5%

Α

Α

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5202

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)
EL

5202 10 00 – Απορρίμματα από νήματα
– Άλλα

Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευα
σμένα για τη λιανική πώληση
– Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5205

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5204

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ρά
ψιμο), που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος
βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
– Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες
L 250/683

5205 11 00 – – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που
δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5205 12 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαί
νει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει
τις 43 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 13 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαί
νει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει
τις 52 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 14 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει
τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις
80 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 15 10 – – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι
κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει
τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει
τις 120 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4,4 %

Α

Α

5205 15 90 – – – Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που
υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 21 00 – – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που
δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 22 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαί
νει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει
τις 43 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

– – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερ
βαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5205 15

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/684

Τομέας

ΣΟ 2014

– Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5205 23 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαί
νει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει
τις 52 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 24 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει
τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις
80 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 26 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι
κατώτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει
τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις
94 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 27 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 106,38 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει
τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις
120 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 28 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που
υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 31 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή πε
ρισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 32 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των
232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενι
σμένες

L 250/685

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5205 33 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των
192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 34 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 de
citex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες
αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 35 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 de
citex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες
σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 41 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή πε
ρισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 42 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των
232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 43 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των
192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/686

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμέ
νες

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5205 44 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 de
citex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες
αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 46 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 de
citex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex
(που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά
δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά
νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 47 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των
83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5205 48 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 11 00 – – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που
δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 12 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαί
νει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει
τις 43 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ρά
ψιμο), που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος
βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5206

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες

L 250/687

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5206 13 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαί
νει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει
τις 52 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 14 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει
τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις
80 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 15 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερ
βαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 21 00 – – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που
δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 22 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαί
νει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει
τις 43 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 23 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαί
νει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει
τις 52 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 24 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει
τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις
80 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/688

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 31 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή πε
ρισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 32 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των
232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 33 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των
192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 34 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 de
citex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες
αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 35 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 de
citex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες
σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Περιγραφή

5206 25 00 – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερ
βαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενι
σμένες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 250/689

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5206 41 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή πε
ρισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 42 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των
232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 43 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των
192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές
μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 44 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των
192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 de
citex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες
αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5206 45 00 – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 de
citex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες
σε απλά νήματα)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5207 10 00 – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμ
βάκι

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5207 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5%

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/690

Τομέας

ΣΟ 2014

– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμέ
νες
EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5207

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ρά
ψιμο) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5208 11 10 – – – Γάζες για την επίδεση τραυμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208

Περιγραφή

EL

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον
85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερ
βαίνει τα 200 g/m2

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αλεύκαστα
5208 11

– – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα
100 g/m2
– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα
100 g/m2, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m2,
με πλάτος

5208 12 16 – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 12 19 – – – –

Που υπερβαίνει τα 165 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5208 12

– – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα
100 g/m2

– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα
130 g/m2, με πλάτος
Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 12 99 – – – –

Που υπερβαίνει τα 165 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

L 250/691

5208 12 96 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5208 13 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 19 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 21 10 – – – Γάζες για την επίδεση τραυμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/692

Τομέας

ΣΟ 2014

– Λευκασμένα

5208 22

– – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα
100 g/m2

– – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα
100 g/m2
– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα
100 g/m2, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m2,
με πλάτος

5208 22 16 – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 22 19 – – – –

Που υπερβαίνει τα 165 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5208 21

– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα
130 g/m2, με πλάτος
Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

16.9.2016

5208 22 96 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 23 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 29 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 22 99 – – – –

Που υπερβαίνει τα 165 cm

– Βαμμένα
5208 31 00 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα
100 g/m2
5208 32

– – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα
100 g/m2
– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα
100 g/m2, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m2,
με πλάτος

5208 32 16 – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 32 19 – – – –

Που υπερβαίνει τα 165 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα
130 g/m2, με πλάτος
Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 32 99 – – – –

Που υπερβαίνει τα 165 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

L 250/693

5208 32 96 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5208 33 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 39 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 41 00 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα
100 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 42 00 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα
100 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 43 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 49 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 51 00 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα
100 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 52 00 – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα
100 g/m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 59 10 – – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφαν
σης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5208 59 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/694

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5208 59

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Τυπωτά

– – Άλλα υφάσματα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5209 11 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 12 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 19 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 21 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 22 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 29 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 31 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 32 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 39 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209

Περιγραφή

EL

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον
85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει
τα 200 g/m2

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αλεύκαστα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Λευκασμένα

– Βαμμένα

L 250/695

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5209 41 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 42 00 – – Υφάσματα με την ονομασία «denim»

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 43 00 – – Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή
σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του
στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 49 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 51 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 52 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5209 59 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/696

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5210

EL

– Τυπωτά

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από
85 % κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο
με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερ
βαίνει τα 200 g/m2
– Αλεύκαστα
16.9.2016

5210 11 00 – – Απλής ύφανσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5210 21 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5210 29 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5210 31 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5210 32 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5210 39 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5210 41 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5210 49 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5210 51 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5210 59 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5210 19 00 – – Άλλα υφάσματα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Λευκασμένα

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Βαμμένα

– Τυπωτά

L 250/697

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5211 11 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 12 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 19 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 20 00 – Λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 31 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 32 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 39 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 41 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 42 00 – – Υφάσματα με την ονομασία «denim»

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211

Περιγραφή

EL

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από
85 % κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο
με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαί
νει τα 200 g/m2

Παρατήρηση

L 250/698

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αλεύκαστα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Βαμμένα

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 49 10 – – – Υφάσματα Jacquard

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 49 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 51 00 – – Απλής ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 52 00 – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης
στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 59 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 11 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 11 90 – – – Άλλα σύμμεικτα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5211 43 00 – – Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή
σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του
στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4
5211 49

– – Άλλα υφάσματα

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Τυπωτά

5212

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2
5212 11

– – Λευκασμένα

5212 12 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

L 250/699

5212 12

– – Μη λευκασμένα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 13 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 13 90 – – – Άλλα σύμμεικτα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 14 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 14 90 – – – Άλλα σύμμεικτα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 15 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 15 90 – – – Άλλα σύμμεικτα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 21 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 21 90 – – – Άλλα σύμμεικτα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 12 90 – – – Άλλα σύμμεικτα
5212 13

5212 15

– – Βαμμένα

– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

– – Τυπωτά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5212 14

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/700

Τομέας

ΣΟ 2014

– Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2
5212 21

– – Λευκασμένα

5212 22 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

16.9.2016

5212 22

– – Μη λευκασμένα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 23 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 23 90 – – – Άλλα σύμμεικτα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 24 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 24 90 – – – Άλλα σύμμεικτα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 25 10 – – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5212 25 90 – – – Άλλα σύμμεικτα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5212 22 90 – – – Άλλα σύμμεικτα
5212 23

5212 25

– – Βαμμένα

– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

– – Τυπωτά

53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 — ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ
ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

5301

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νημα
τοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από
νήματα και τα ξεφτίδια)
L 250/701

5301 10 00 – Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5212 24

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5301 21 00 – – Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5301 29 00 – – Άλλο

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5301 30 00 – Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5302 10 00 – Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5302 90 00 – Άλλα

Γεωργία

Ατελώς

Α

Α

5303 10 00 – Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται
από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης
κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

5303 90 00 – Άλλες

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

5305 00 00 Κοκοφοίνικας, αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa texti
lis Nee), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού,
ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιη
μένες. Στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από
νήματα και τα ξεφτίδια)

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Περιγραφή

5303

Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργα
σμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορ
ρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από
το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγο
ρίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το
ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νημα
τοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από αυτές τις
ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα
από νήματα και τα ξεφτίδια)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5302

EL

– Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κα
τεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιη
μένο

Παρατήρηση

L 250/702

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5306 10 10 – – – Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που
δεν υπερβαίνει τις 12 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5306 10 30 – – – Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά
όχι κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερ
βαίνει τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερ
βαίνει τις 36 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5306 10 50 – – – Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που
υπερβαίνει τις 36 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

5306 10 90 – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5306 20 10 – – Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5306 20 90 – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5307 10 00 – Απλά

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

5307 20 00 – Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

5306

Νήματα από λινάρι

5306 10

– Απλά

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5307

– Στριμμένα ή κορδονωτά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5306 20

Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που
προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος)
ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303

L 250/703

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

5308 20 10 – – Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

3%

Α

Α

5308 20 90 – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

4,9 %

Α

Α

5308 90 12 – – – Με τίτλο 277,8 decitex ή περισσότερο (που
δεν υπερβαίνει τις 36 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5308 90 19 – – – Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που
υπερβαίνει τις 36 μετρικές μονάδες)

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

5308 90 50 – – Νήματα από χαρτί

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5308 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5308

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/704

Τομέας

ΣΟ 2014

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα
από χαρτί
EL

5308 10 00 – Νήματα από κοκοφοίνικα
5308 20

– Άλλα
– – Νήματα από ραμί

5309

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5308 90

– Νήματα από καννάβι

Υφάσματα από λινάρι
– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος λι
νάρι
– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5309 11 10 – – – Αλεύκαστα

16.9.2016

5309 11

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5309 11 90 – – – Λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5309 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5309 21 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5309 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5310 10 10 – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 150 cm

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5310 10 90 – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 cm

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5310 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5311 00 10 – Υφάσματα από ραμί

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5311 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

5,8 %

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος λι
νάρι

Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που
προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος)
ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303

5310 10

– Αλεύκαστα

5311 00

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5310

Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφά
σματα από νήματα από χαρτί

L 250/705

Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 — ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ
ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟ
ΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

5401

Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές,
συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώ
ληση

5401 10

– Από ίνες συνθετικές συνεχείς

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

– – – Νήματα με ψυχή που λέγονται «core yarn»
5401 10 12 – – – –

Πολυεστερικά νήματα περιβεβλημένα από
ίνες βάμβακος

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5401 10 14 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

– – – Άλλα
5401 10 16 – – – –

Νήματα ελαστικοποιημένα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5401 10 18 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5401 20 10 – – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5401 20 90 – – Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5401 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

5401 10 90 – – Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

Παρατήρηση

EL

54

Τομέας

L 250/706

ΣΟ 2014

– Από ίνες τεχνητές συνεχείς

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5402 11 00 – – Από αραμίδια

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 20 00 – Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 31 00 – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε
απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 32 00 – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε
απλά νήματα ανώτερο των 50 tex

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 33 00 – – Από πολυεστέρες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 34 00 – – Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402

Περιγραφή

EL

Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα
νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα
συνθετικά κάτω των 67 decitex

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πο
λυαμίδια

5402 44 00 – – Από ελαστομερή

L 250/707

– Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο
που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Νήματα ελαστικοποιημένα

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5402 45 00 – – Άλλα, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 46 00 – – Άλλα, από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσα
νατολισμένες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 47 00 – – Άλλα, από πολυεστέρες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 48 00 – – Άλλα, από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 51 00 – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 52 00 – – Από πολυεστέρες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 59 10 – – – Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 59 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 61 00 – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 62 00 – – Από πολυεστέρες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

– Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει
τις 50 στροφές το μέτρο

5402 59

– – Άλλα

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/708

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5402 69 10 – – – Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 69 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5403 31 00 – – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς
στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις
120 στροφές το μέτρο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5403 32 00 – – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρί
ψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5403 33 00 – – Από οξική κυτταρίνη

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5403 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5403 41 00 – – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5403 42 00 – – Από οξική κυτταρίνη

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5402 69

Παρατήρηση

– – Άλλα

5403 10 00 – Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές
ίνες βισκόζης
– Άλλα νήματα, απλά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νή
ματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα
τεχνητά κάτω των 67 decitex

EL

5403

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά

L 250/709

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5404 11 00 – – Από ελαστομερή

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5404 12 00 – – Άλλα, από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5404 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5404 90 10 – – Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5404 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5405 00 00 Νήματα μονόινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο
και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm. Λουρίδες και παρό
μοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από τεχνητές υφα
ντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερ
βαίνει τα 5 mm

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

5406 00 00 Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς
(άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5403 49 00 – – Άλλα
5404

Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο
και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm. Λουρίδες και παρό
μοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετικές
υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν
υπερβαίνει τα 5 mm

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Νήματα μονόινα

5404 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/710

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 20 11 – – – Κατώτερο των 3 m

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 20 19 – – – 3 m ή περισσότερο

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 30 00 – «Υφάσματα» που αναφέρονται στη σημείωση 9 του
τμήματος XI

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 41 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 42 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 43 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 44 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407

Περιγραφή

5407 10 00 – Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγά
λης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πο
λυεστέρες
5407 20

EL

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κα
τασκευάζονται από τα προϊόντα της κλάσης 5404

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή
παρόμοιες μορφές
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα πο
λυαμίδια

L 250/711

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5407 51 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 52 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 53 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 54 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 61 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 61 30 – – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 61 50 – – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 61 90 – – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 69 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 69 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Περιγραφή

EL

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστι
κοποιημένες

5407 69

– – Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον
85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα
μη ελαστικοποιημένες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα
5407 61

Παρατήρηση

L 250/712

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5407 71 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 72 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 73 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 74 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 81 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 82 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 83 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 84 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 91 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 92 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 93 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5407 94 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς
EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του
85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι
σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

– Άλλα υφάσματα

L 250/713

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5408 22 10 – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 cm αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 155 cm, με ενίσχυση
από πλέγμα, sergé, croisé ή satin

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5408 22 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5408 23 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5408 24 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5408 31 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5408 32 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5408 33 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5408 34 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5408

Περιγραφή

5408 10 00 – Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγά
λης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

EL

Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κα
τασκευάζονται από προϊόντα της κλάσης 5405

Παρατήρηση

L 250/714

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες
μορφές, τεχνητές

5408 22

– – Βαμμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5408 21 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

– Άλλα υφάσματα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5501 10 00 – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5501 20 00 – Από πολυεστέρες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5501 30 00 – Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5501 40 00 – Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5501 90 00 – Άλλες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5502 00 10 – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5502 00 40 – Από ίνες οξικής κυτταρίνης

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5502 00 80 – Άλλες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5503 11 00 – – Από αραμίδια

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5503 19 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 — ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ
ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

5501

Δέσμες από συνθετικές ίνες

EL

55

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

5503

Δέσμες από τεχνητές ίνες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5502 00

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμέ
νες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες
για νηματοποίηση
– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

L 250/715

5503 20 00 – Από πολυεστέρες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5503 30 00 – Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5503 40 00 – Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5503 90 00 – Άλλες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5504 10 00 – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5504 90 00 – Άλλες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5505 10 10 – – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5505 10 30 – – Από πολυεστέρες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5505 10 50 – – Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5505 10 70 – – Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5505 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5504

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες,
χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για
νηματοποίηση

5505

Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώ
σης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια)

5505 10

– Από συνθετικές ίνες

Παρατήρηση

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/716

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5506 10 00 – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5506 20 00 – Από πολυεστέρες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5506 30 00 – Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5506 90 00 – Άλλες

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5507 00 00 Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες,
χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για
νηματοποίηση

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5508 10 10 – – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5508 10 90 – – Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5508 20 10 – – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5508 20 90 – – Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5505 20 00 – Από τεχνητές ίνες
5506

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες,
χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για
νηματοποίηση

Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,
μη συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση

5508 10

– Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

5508 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5508

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

L 250/717

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5509 11 00 – – Απλά

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 12 00 – – Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 21 00 – – Απλά

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 22 00 – – Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 31 00 – – Απλά

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 32 00 – – Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 41 00 – – Απλά

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 42 00 – – Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509

Περιγραφή

EL

Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από
τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λια
νική πώληση

Παρατήρηση

L 250/718

Τομέας

ΣΟ 2014

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες
μη συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες
μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες
μη συνεχείς από πολυεστέρα

– Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5509 51 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη
συνεχείς

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 52 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 53 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 61 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 62 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 69 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 91 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5509 92 00 – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυε
στέρα
EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή
μοντακρυλικές

– Άλλα νήματα

L 250/719

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5510 11 00 – – Απλά

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5510 12 00 – – Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5510 20 00 – Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή
τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5510 30 00 – Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμ
βάκι

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5510 90 00 – Άλλα νήματα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5511 10 00 – Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν
τουλάχιστον 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5511 20 00 – Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λι
γότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5511 30 00 – Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5509 99 00 – – Άλλα
5510

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/720

Τομέας

ΣΟ 2014

Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα
νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση
– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τε
χνητές ίνες μη συνεχείς

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5511

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς
(άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5512 19 10 – – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5512 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5512 29 10 – – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5512 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5512

Περιγραφή

EL

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέ
χουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες
μη συνεχείς

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες
μη συνεχείς από πολυεστέρα
5512 11 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα
– – Άλλα

– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες
μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές
5512 21 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα
5512 29

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5512 19

– Άλλα
5512 91 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα
– – Άλλα

5512 99 10 – – – Τυπωτά

L 250/721

5512 99

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5513 11 20 – – – Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 1 65 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5513 11 90 – – – Πλάτους που υπερβαίνει τα 1 65 cm

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5513 12 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας
ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην
οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5513 13 00 – – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πο
λυεστέρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5513 19 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5512 99 90 – – – Άλλα
5513

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/722

Τομέας

ΣΟ 2014

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέ
χουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυ
τές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος
που δεν υπερβαίνει τα 170 g/m2
– Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5513 11

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής
ύφανσης

– Βαμμένα
5513 21 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής
ύφανσης
5513 23

– – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πο
λυεστέρα
16.9.2016

5513 23 10 – – – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφαν
σης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5513 23 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5513 29 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5513 31 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής
ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5513 39 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5513 41 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής
ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5513 49 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 11 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής
ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 12 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας
ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην
οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5514

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέ
χουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυ
τές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος
που υπερβαίνει τα 170 g/m2

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Τυπωτά

– Αλεύκαστα ή λευκασμένα

– – Άλλα υφάσματα

5514 19 10 – – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

L 250/723

5514 19

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 21 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής
ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 22 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας
ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην
οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 23 00 – – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πο
λυεστέρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 29 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 30 10 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής
ύφανσης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 30 30 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας
ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην
οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 30 50 – – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πο
λυεστέρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 30 90 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 19 90 – – – Άλλα
– Βαμμένα

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5514 30

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/724

Τομέας

ΣΟ 2014

– Τυπωτά
16.9.2016

5514 41 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής
ύφανσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5514 42 00 – – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας
ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην
οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 43 00 – – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πο
λυεστέρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5514 49 00 – – Άλλα υφάσματα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 11 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 11 30 – – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 12 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 12 30 – – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 12 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς
– Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5515 11

5515 12

– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς
από τεχνητό μετάξι βισκόζης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5515

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνη
τές ίνες

L 250/725

5515 13

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/726

ΣΟ 2014

– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας
EL

– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα
5515 13 11 – – – –

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 13 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 13 91 – – – –

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 13 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 19 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 19 30 – – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 19

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα

– Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές
5515 21

– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνη
τές ίνες
16.9.2016

5515 21 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5515 21 30 – – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 22

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας
– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα
Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 22 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα
5515 22 91 – – – –

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 22 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 91 10 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 91 30 – – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 29 00 – – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5515 22 11 – – – –

– Άλλα υφάσματα
5515 91

– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνη
τές ίνες

L 250/727

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 99 20 – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 99 40 – – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 99 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 11 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 12 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 13 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 14 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 21 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 22 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5515 91 90 – – – Άλλα
5515 99

– – Άλλα

Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς
– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τε
χνητές ίνες μη συνεχείς

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5516

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/728

Τομέας

ΣΟ 2014

– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τε
χνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο
με συνθετικές ή τεχνητές ίνες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5516 23 10 – – – Υφάσματα Jacquard, με πλάτος 140 cm ή με
γαλύτερο (για στρώματα)

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 23 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 24 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 31 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 32 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 33 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 34 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 41 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 42 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 43 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 44 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 23

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τε
χνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο
με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τε
χνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο
με βαμβάκι

L 250/729

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5516 91 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 92 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 93 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5516 94 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5601 21 10 – – – Υδρόφιλο

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

5601 21 90 – – – Άλλο

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

5601 22 10 – – – Κύλινδροι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα
8 mm

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

5601 22 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5601 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,8 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/730

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

5601

Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυ
τές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα
5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων),
κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 — ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑ
ΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑ
ΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙ
ΝΟΠΟΙΙΑΣ

– Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες
αυτές
5601 21

5601 22

EL

56

– – Από βαμβάκι

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

16.9.2016

Περιγραφή

5601 30 00 – Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κό
μποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,2 %

Α

Α

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

EL

5602

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικα
λυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

5602 10

– Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα
ραμμένα-πλεγμένα

– – – Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι
5602 10 11 – – – –

Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που
προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού
ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της
κλάσης 5303

Βιομηχανία

6,7 %

Α

Α

5602 10 19 – – – –

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

6,7 %

Α

Α

– – – Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα
5602 10 31 – – – –

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

6,7 %

Α

Α

5602 10 38 – – – –

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

6,7 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,7 %

Α

Α

5602 21 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

6,7 %

Α

Α

5602 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

6,7 %

Α

Α

5602 10 90 – – Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με
απανωτές στρώσεις

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με
απανωτές στρώσεις

– Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επι
καλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις
L 250/731

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,7 %

Α

Α

5603 11 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 12 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 12 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 13 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 13 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5602 90 00 – Άλλα
5603

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/732

Τομέας

ΣΟ 2014

Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επι
χρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις
– Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες

5603 11

5603 13

5603 14

– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m2 αλλά δέν
υπερβαίνει τα 70 g/m2

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5603 12

– – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m2

– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m2 αλλά δέν
υπερβαίνει τα 150 g/m2

– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m2
16.9.2016

5603 14 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 91 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 91 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 92 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 92 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 93 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 93 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 94 10 – – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 94 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,3 %

Α

Α

5603 14 90 – – – Άλλα
– Άλλα
5603 91

5603 93

5603 94

– – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m2

– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m2 αλλά δέν
υπερβαίνει τα 70 g/m2

– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m2 αλλά δέν
υπερβαίνει τα 150 g/m2

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5603 92

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m2

L 250/733

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5604 90 10 – – Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυ
λον ή άλλα πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντι
κές ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επιχρισμένα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5604 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5605 00 00 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα,
έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντι
κές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα,
λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή
5405, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων,
λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο

Βιομηχανία

4%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5606 00 91 – – Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφα
ντικές ίνες

Βιομηχανία

5,3 %

Α

Α

5606 00 99 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,3 %

Α

Α

5604

Περιγραφή

5604 10 00 – Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα
με υφαντικά
5604 90

– Άλλα

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές
ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλά
σεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από
υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και
άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ου
ράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νή
ματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα
με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

5606 00 10 – Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5606 00

EL

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με
υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες
μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επι
χρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ
ή πλαστική ύλη

Παρατήρηση

L 250/734

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5607 21 00 – – Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

5607 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5607

Περιγραφή

EL

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι,
έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή
επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους
Agave

5607 41 00 – – Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα
5607 49

– – Άλλα
– – – Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex
(5 g/m)

5607 49 11 – – – –

Πλεκτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5607 49 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5607 49 90 – – – Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρό
τερο
5607 50

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο

– Από άλλες συνθετικές ίνες
– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες

5607 50 11 – – – –

Πλεκτά

L 250/735

– – – Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex
(5 g/m)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5607 50 30 – – – Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρό
τερο

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5607 50 90 – – Από άλλες συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5607 90 20 – – Από αβάκα (καννάβι της Μανίλας ή Μusa textilis
Nee) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα).
Aπό γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρ
χονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης
κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303

Βιομηχανία

6%

Α

Α

5607 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5608 11 20 – – – Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5608 11 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5607 50 19 – – – –

5607 90

– Άλλα

Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια,
που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά.
Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα,
από υφαντικές ύλες
– Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

5608 11

5608 19

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5608

Άλλα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/736

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία

– – Άλλα
– – – Δίχτυα έτοιμα

5608 19 11 – – – – –

Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια
Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά

16.9.2016

––––

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5608 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5608 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5609 00 00 Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των
κλάσεων 5404 ή 5405, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά
σχοινιά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού

Βιομηχανία

5,8 %

Α

Α

5701 10 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10 % συ
νολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την
ονομασία «schappe»

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5701 10 90 – – Άλλοι

Βιομηχανία

8 % MAX
2,8 EUR/m2

Α

Α

5701 90 10 – – Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την
ονομασία «schappe», από συνθετικές ίνες, από
νήματα της κλάσης 5605 ή από υφαντικές ύλες
με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5701 90 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

3,5 %

Α

Α

5608 19 19 – – – – –
5608 19 30 – – – –

Άλλα
Άλλα

57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 — ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥ
ΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

5701

Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύ
λιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι

5701 10

– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5701 90

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από άλλες υφαντικές ύλες

L 250/737

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5702 10 00 – Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «κα
ραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο
χέρι

Βιομηχανία

3%

Α

Α

5702 20 00 – Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5702 31 10 – – – Τάπητες Αxminster

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 31 80 – – – Άλλοι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 32 10 – – – Τάπητες Αxminster

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 32 90 – – – Άλλοι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 41 10 – – – Τάπητες Αxminster

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 41 90 – – – Άλλοι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702

Περιγραφή

EL

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές
ύλες, υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω
και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες
με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας»
και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι

5702 32

– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα
5702 31

Παρατήρηση

L 250/738

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλοι, με βελουδωτή κατασκευή, έτοιμοι
5702 41

– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5702 42 10 – – – Τάπητες Αxminster

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 42 90 – – – Άλλοι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 49 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 50 31 – – – Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 50 39 – – – Άλλοι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 50 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 92 10 – – – Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 92 90 – – – Άλλοι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5702 42

Παρατήρηση

– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

5702 50 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλοι, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμοι

EL

5702 50

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλοι, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, έτοιμοι
5702 91 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
5702 92

– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

L 250/739

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5703 20 12 – – – Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερ
βαίνει το 1 m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5703 20 18 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5703 20 92 – – – Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερ
βαίνει το 1 m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5703 20 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5703 30 12 – – – Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερ
βαίνει το 1 m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5703 30 18 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5703 30 82 – – – Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερ
βαίνει το 1 m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5703 30 88 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5703

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/740

Τομέας

ΣΟ 2014

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές
ύλες, φουντωτά, έστω και έτοιμα
EL

5703 10 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
5703 20

– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια
– – Τυπωτά

5703 30

– Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

– – Από πολυπροπυλένιο

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5703 90 20 – – Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαί
νει το 1 m2

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5703 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5704 10 00 – Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει
τα 0,3 m2

Βιομηχανία

6,7 %

Α

Α

5704 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,7 %

Α

Α

5705 00 30 – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5705 00 80 – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5801 21 00 – – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5801 22 00 – – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ρα
βδώσεις (κοτλέ)

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5703 90

– Από άλλες υφαντικές ύλες

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα,
όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα

Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές
ύλες, έστω και έτοιμα

58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58 — ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ
ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙ
ΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

5801

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από
σενίλλη, άλλα από τα είδη των κλάσεων 5802 ή
5806

5801 10 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5705 00

Παρατήρηση

EL

5704

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από βαμβάκι

L 250/741

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5801 23 00 – – Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5801 26 00 – – Υφάσματα σενίλλης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5801 27 00 – – Βελούδα και πλούσες στημονιού

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5801 31 00 – – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5801 32 00 – – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ρα
βδώσεις (κοτλέ)

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5801 33 00 – – Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5801 36 00 – – Υφάσματα σενίλλης

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5801 37 00 – – Βελούδα και πλούσες στημονιού

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5801 90 10 – – Από λινάρι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5801 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5802 11 00 – – Αλεύκαστα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5802 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/742

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

5802

– Από άλλες υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5801 90

Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα από
τα είδη της κλάσης 5806. Φουντωτές υφαντικές επι
φάνειες, άλλες από τα προϊόντα της κλάσης 5703
– Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από
βαμβάκι
16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5802 20 00 – Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλ
λες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5802 30 00 – Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5803 00 10 – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

5,8 %

Α

Α

5803 00 30 – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

5803 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5804 10 10 – – Ομοιόμορφης ύφανσης

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

5804 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5804 21 10 – – – Με μηχανικά αδράχτια

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5804 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

5803 00

Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της
κλάσης 5806

Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν
περιλαμβάνονται τα υφασμένα και πλεκτά εν γένει
υφάσματα. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτο
τελή διακοσμητικά σχέδια, εκτός από τα είδη των
κλάσεων 6002 μέχρι 6006

5804 10

– Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με
κόμπους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5804

– Δαντέλες με τη μηχανή
5804 21

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

L 250/743

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5804 29 10 – – – Με μηχανικά αδράχτια

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5804 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5804 30 00 – Δαντέλες με το χέρι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5805 00 00 Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομ
πλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και
είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό,
σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα

Βιομηχανία

5,6 %

Α

Α

5806 10 00 – Είδη κορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες,
από υφάσματα σενίλλης ή από υφάσματα βροχι
δωτά σπογγώδους μορφής

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

5806 20 00 – Άλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βά
ρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νή
ματα από καουτσούκ

Βιομηχανία

7,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

7,5 %

Α

Α

5806 32 10 – – – Με πραγματικές ούγιες

Βιομηχανία

7,5 %

Α

Α

5806 32 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7,5 %

Α

Α

5804 29

Παρατήρηση

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλά
σης 5807. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες
παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)

EL

5806

Περιγραφή

L 250/744

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα υφάσματα
5806 31 00 – – Από βαμβάκι
5806 32

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

16.9.2016

5806 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

7,5 %

Α

Α

5806 40 00 – Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλι
σμένα και κολλημένα (bolducs)

Βιομηχανία

6,2 %

Α

Α

5807 10 10 – – Με σχέδια ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια υφα
σμένα

Βιομηχανία

6,2 %

Α

Α

5807 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,2 %

Α

Α

5807 90 10 – – Από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

5807 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5808 10 00 – Ταινιοπλέγματα σε τόπια

Βιομηχανία

5%

Α

Α

5808 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5,3 %

Α

Α

5809 00 00 Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα
από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα
από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά
νήματα της κλάσης 5605, των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρή
σεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού

Βιομηχανία

5,6 %

Α

Α

5807

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές
ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη
κεντημένα

5807 10

– Υφασμένα

5807 90

5808

– Άλλα

Ταινιοπλέγματα σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και
ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα,
άλλα από τα πλεκτά. Κόμποι σε σχήμα βελανιδιού,
θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελιάς, καρυδιού, θύσανοι
σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια είδη

Παρατήρηση

L 250/745

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5810 10 10 – – Αξίας που υπερβαίνει τα 35 EUR το kg καθα
ρού βάρους

Βιομηχανία

5,8 %

Α

Α

5810 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5810 91 10 – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 EUR το kg
καθαρού βάρους

Βιομηχανία

5,8 %

Α

Α

5810 91 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

5810 92 10 – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 EUR το kg
καθαρού βάρους

Βιομηχανία

5,8 %

Α

Α

5810 92 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

5810 99 10 – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 EUR το kg
καθαρού βάρους

Βιομηχανία

5,8 %

Α

Α

5810 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

Περιγραφή

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακο
σμητικά σχέδια

5810 10

– Κεντήματα χημικά ή αστήρικτα και κεντήματα με
τη βάση αποκομμένη

EL

5810

Παρατήρηση

L 250/746

Τομέας

ΣΟ 2014

5810 91

5810 92

5810 99

– – Από βαμβάκι

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα κεντήματα

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5901 10 00 – Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις
ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βι
βλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρό
μοιες χρήσεις

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

5901 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

5902 10 10 – – Εμποτισμένα με καουτσούκ

Βιομηχανία

5,6 %

Α

Α

5902 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

5,6 %

Α

Α

5811 00 00 Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται
από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες
συνδυασμένες με μια ύλη παραγεμίσματος, τρυπωμένα
με αραιές βελονιές, συγκρατημένα κατά διαστήματα
(καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κε
ντήματα της κλάσης 5810
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 — ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ,
ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ
ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

5901

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ου
σίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιο
δεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες
χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για
το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγρα
φική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα
και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για την πιλοποιία

5902

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα,
που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από
νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν
βισκόζης

5902 10

– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

– Από πολυεστέρες

5902 20 10 – – Εμποτισμένα με καουτσούκ

L 250/747

5902 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

59

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5902 90 10 – – Εμποτισμένα με καουτσούκ

Βιομηχανία

5,6 %

Α

Α

5902 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5903 10 10 – – Εμποτισμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5903 10 90 – – Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ
σεις

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5903 20 10 – – Εμποτισμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5903 20 90 – – Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ
σεις

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5902 20 90 – – Άλλα
5902 90

– Άλλα

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα
με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλα
στική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902

5903 10

– Με πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

5903 20

5903 90

– Με πολυουρεθάνη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5903

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/748

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

5903 90 10 – – Εμποτισμένα
– – Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ
σεις

16.9.2016

5903 90 91 – – – Με παράγωγα της κυτταρίνης ή άλλης πλαστι
κής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτε
λεί την καλή όψη

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5904 10 00 – Λινοτάπητες

Βιομηχανία

5,3 %

Α

Α

5904 90 00 – Άλλοι

Βιομηχανία

5,3 %

Α

Α

Βιομηχανία

5,8 %

Α

Α

5905 00 30 – – Από λινάρι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5905 00 50 – – Από γιούτα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

5905 00 70 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5905 00 90 – – Άλλες

Βιομηχανία

6%

Α

Α

Βιομηχανία

4,6 %

Α

Α

5903 90 99 – – – Άλλα
5904

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων
που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που
εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη,
έστω και κομμένες

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες

5905 00 10 – Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα πα
ράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόθεμα
– Άλλες

5906

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5905 00

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από
εκείνα της κλάσης 5902
L 250/749

5906 10 00 – Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει
τα 20 cm

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

5906 99 10 – – – Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4
στοιχείο γ) του κεφαλαίου αυτού

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5906 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,6 %

Α

Α

5907 00 00 Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικα
λυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεά
τρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες
χρήσεις

Βιομηχανία

4,9 %

Α

Α

5908 00 00 Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά,
από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες,
κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή
υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατα
σκευή τους, έστω και εμποτισμένα

Βιομηχανία

5,6 %

Α

Α

5909 00 10 – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

5909 00 90 – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

5910 00 00 Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντι
κές ύλες, έστω και διαποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικα
λυμμένοι με πλαστικό υλικό ή ενισχυμένοι με μέταλλο
ή άλλα υλικά

Βιομηχανία

5,1 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/750

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

5906 99

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5909 00

EL

5906 91 00 – – Πλεκτά

Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από
υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα
από άλλες ύλες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

5911 10 00 – Υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα φοδραρισμένα με
πίλημα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώ
σεις από καουτσούκ, από δέρμα ή άλλες ύλες, των
τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
επενδύσεων λαναριών, και ανάλογα προϊόντα για
άλλες τεχνικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
ταινιών από βελούδο που είναι διαποτισμένες με
καουτσούκ και προορίζονται για την επικάλυψη
των αδραχτιών

Βιομηχανία

5,3 %

Α

Α

5911 20 00 – Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα

Βιομηχανία

4,6 %

Α

Α

5911

Περιγραφή

EL

Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις,
που αναφέρονται στη σημείωση 7 του κεφαλαίου αυ
τού

– – Βάρους ανά m2 κατώτερου των 650 g

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Υφάσματα και πιλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα
με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιού
νται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες
μηχανές (π.χ. για πολτό, αμιαντοτσιμέντο)
5911 31

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
5911 31 11 – – – –

Υφάσματα, των τύπων που χρησιμοποιού
νται στις χαρτοποιητικές μηχανές (π.χ. μορ
φοποίηση υφασμάτων)

Βιομηχανία

5,8 %

Α

Α

5911 31 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

5,8 %

Α

Α

Βιομηχανία

4,4 %

Α

Α

5911 31 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες
– – Βάρους ανά m2 ίσου ή ανώτερου των 650 g

L 250/751

5911 32

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/752

ΣΟ 2014

– – – Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
5,8 %

Α

Α

5911 32 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

5,8 %

Α

Α

5911 32 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

4,4 %

Α

Α

5911 40 00 – Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρη
σιμοποιούνται στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες
τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής

Βιομηχανία

6%

Α

Α

5911 90 10 – – Από πίλημα

Βιομηχανία

6%

Α

Α

5911 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

5911 90

– Άλλα

60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 — ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

6001

Βελούδα, πλούσες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα») και
υφάσματα βροχιδωτά, όλα πλεκτά

6001 10 00 – Υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα»
– Υφάσματα βροχιδωτά
6001 21 00 – – Από βαμβάκι

16.9.2016

Βιομηχανία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υφάσματα με συραμμένη επίστρωση πλά
κας, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις
χαρτοποιητικές μηχανές (π.χ. πιλήματα πρέ
σας)

EL

5911 32 11 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6001 22 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6001 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6001 91 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6001 92 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6001 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6002 40 00 – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νή
ματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα
από καουτσούκ

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6002 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

6003 10 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6003 20 00 – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

6003

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα
30 cm, άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001 και
6002

– Από συνθετικές ίνες

6003 30 10 – – Δαντέλες Raschel

L 250/753

6003 30

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα
30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσό
τερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ,
άλλα από εκείνα της κλάσης 6001

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6002

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6003 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6003 40 00 – Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6003 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6004 10 00 – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νή
ματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα
από καουτσούκ

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6004 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

6005 21 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 22 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 23 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 24 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6004

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm,
που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα
ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από
εκείνα της κλάσης 6001

Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβά
νονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής
σιριτιών), άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001 μέχρι
6004
– Από βαμβάκι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6005

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/754

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από συνθετικές ίνες
6005 31

– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα
16.9.2016

6005 31 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα δια
φανή για πόρτες και παράθυρα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6005 31 50 – – – Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που
προορίζονται για παραπετάσματα και παραπε
τάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 31 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 32 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα δια
φανή για πόρτες και παράθυρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 32 50 – – – Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που
προορίζονται για παραπετάσματα και παραπε
τάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 32 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 33 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα δια
φανή για πόρτες και παράθυρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 33 50 – – – Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που
προορίζονται για παραπετάσματα και παραπε
τάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 33 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 34 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα δια
φανή για πόρτες και παράθυρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 34 50 – – – Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που
προορίζονται για παραπετάσματα και παραπε
τάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 34 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 32

6005 34

– – Βαμμένα

– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6005 33

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Τυπωτά

L 250/755

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6005 41 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 42 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 43 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 44 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 90 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6005 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 21 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 22 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 23 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 24 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/756

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από τεχνητές ίνες

Άλλα πλεκτά υφάσματα

6006 10 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6006

– Άλλα

EL

6005 90

– Από βαμβάκι

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6006 31 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα δια
φανή για πόρτες και παράθυρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 31 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 32 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα δια
φανή για πόρτες και παράθυρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 32 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 33 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα δια
φανή για πόρτες και παράθυρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 33 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 34 10 – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα δια
φανή για πόρτες και παράθυρα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 34 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Βιομηχανία

8%

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από συνθετικές ίνες

6006 33

6006 34

– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

– – Βαμμένα

– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6006 32

EL

6006 31

– – Τυπωτά

6006 41 00 – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

L 250/757

– Από τεχνητές ίνες

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6006 42 00 – – Βαμμένα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 43 00 – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 44 00 – – Τυπωτά

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6006 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6101 20 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6101 20 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6101 30 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6101 30 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/758

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 — ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩ
ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

6101

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και
παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με
εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6103

6101 20

– Από βαμβάκι

6101 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

61

– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6101 90 20 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6101 90 80 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6102 10 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6102 10 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6102 20 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6102 20 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6101 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από άλλες υφαντικές ύλες
EL

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και
παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια,
με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6104

6102 10

– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6102 20

6102 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6102

– Από βαμβάκι

– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
L 250/759

6102 30 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6102 90 10 – – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6102 90 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6103 10 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6103 10 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6103 22 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6103 23 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6103 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6102 30 90 – – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη
6102 90

– Από άλλες υφαντικές ύλες

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με
τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν
και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα
από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή
αγόρια

6103 10

– Κουστούμια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6103

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/760

Τομέας

ΣΟ 2014

– Σύνολα

– Σακάκια
16.9.2016

6103 31 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6103 32 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6103 33 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6103 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6103 41 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6103 42 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6103 43 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6103 49 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 19 20 – – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 19 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά
παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και πα
ντελόνια κοντά (σορτς)

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φού
στες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια,
φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που
καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά
(σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό,
για γυναίκες ή κορίτσια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6104

– Κουστούμια-ταγιέρ
6104 13 00 – – Από συνθετικές ίνες
6104 19

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

6104 22 00 – – Από βαμβάκι

L 250/761

– Σύνολα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 29 10 – – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 29 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 31 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 32 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 33 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 41 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 42 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 43 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 44 00 – – Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 49 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 23 00 – – Από συνθετικές ίνες
6104 29

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/762

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

– Σακάκια

6104 51 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

16.9.2016

– Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Φορέματα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6104 52 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 53 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 59 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 61 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 62 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 63 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6104 69 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6105 20 10 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6105 20 90 – – Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6105 90 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6105 90 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά
παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και πα
ντελόνια κοντά (σορτς)

Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες
ή αγόρια

6105 10 00 – Από βαμβάκι
6105 20

6105 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6105

– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

– Από άλλες υφαντικές ύλες
L 250/763

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6106 10 00 – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6106 20 00 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6106 90 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6106 90 30 – – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6106 90 50 – – Από λινάρι ή ραμί

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6106 90 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6107 11 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6107 12 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6107 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6106

– Από άλλες υφαντικές ύλες

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού,
ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για
άντρες ή αγόρια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6107

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζεςπουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναί
κες ή κορίτσια

Παρατήρηση

EL

6106 90

Περιγραφή

L 250/764

Τομέας

ΣΟ 2014

– Σλιπ και σώβρακα

6107 21 00 – – Από βαμβάκι

16.9.2016

– Νυχτικά και πιτζάμες

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6107 22 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6107 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6107 91 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6107 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6108 11 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6108 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6108 21 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6108 22 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6108 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6108 31 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6108 32 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυ
χτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγ
κλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρό
μοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια
– Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια

– Σλιπ και κιλότες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6108

– Νυχτικά και πιτζάμες
L 250/765

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6108 91 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6108 92 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6108 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6109 90 20 – – Aπό μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή συνθε
τικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6109 90 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

10,5 %

Α

Α

6108 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες
– Άλλα

Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό

6109 10 00 – Από βαμβάκι
6109 90

6110

– Από άλλες υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6109

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/766

Τομέας

ΣΟ 2014

Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια
είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σου-πουλ,
από πλεκτό
– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6110 11

– – Από μαλλί
16.9.2016

6110 11 10 – – – Σαντάιγ και πουλόβερ, που περιέχουν τουλά
χιστον 50 % κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν
600 g ή περισσότερο κατά μονάδα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Για άντρες ή αγόρια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6110 11 90 – – – –

Για γυναίκες ή κορίτσια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6110 12 10 – – – Για άντρες ή αγόρια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6110 12 90 – – – Για γυναίκες ή κορίτσια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6110 19 10 – – – Για άντρες ή αγόρια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6110 19 90 – – – Για γυναίκες ή κορίτσια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6110 20 91 – – – Για άντρες ή αγόρια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6110 20 99 – – – Για γυναίκες ή κορίτσια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6110 12

6110 20

– – Από κατσίκα του Κασμίρ

– – Άλλα

– Από βαμβάκι

6110 20 10 – – Σου-πουλ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6110 19

EL

6110 11 30 – – – –

– – Άλλα

– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6110 30 10 – – Σου-πουλ

L 250/767

6110 30

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6110 30 91 – – – Για άντρες ή αγόρια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6110 30 99 – – – Για γυναίκες ή κορίτσια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6110 90 10 – – Από λινάρι ή ραμί

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6110 90 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6111 20 10 – – Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια
που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων
και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που
έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

Βιομηχανία

8,9 %

Α

Α

6111 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6111 30 10 – – Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια
που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων
και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που
έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

Βιομηχανία

8,9 %

Α

Α

6111 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

8,9 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/768

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

– Από άλλες υφαντικές ύλες

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλε
κτό, για βρέφη

6111 20

– Από βαμβάκι

6111 90

– Από συνθετικές ίνες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6111

6111 30

EL

6110 90

– Από άλλες υφαντικές ύλες
– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
16.9.2016

6111 90 11 – – – Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια
που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων
και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων
που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6111 90 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6111 90 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6112 11 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6112 12 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6112 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6112 20 00 – Κουστούμια και σύνολα του σκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6112 31 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσό
τερο νήματα από καουτσούκ

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6112 31 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6112 39 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσό
τερο νήματα από καουτσούκ

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6112 39 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6112

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύν
ολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από
πλεκτό
– Φόρμες αθλητικές (προπόνησης)

6112 31

6112 39

– – Από συνθετικές ίνες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγό
ρια

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

L 250/769

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6112 41 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσό
τερο νήματα από καουτσούκ

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6112 41 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6112 49 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσό
τερο νήματα από καουτσούκ

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6112 49 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6113 00 10 – Από πλεκτά υφάσματα της κλάσης 5906

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6113 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6114 20 00 – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6114 30 00 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6114 90 00 – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/770

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή
κορίτσια
EL

6112 41

6113 00

6114

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των
κλάσεων 5903, 5906 ή 5907

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6112 49

– – Από συνθετικές ίνες

Άλλα ενδύματα πλεκτά

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6115 10 10 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6115 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6115 21 00 – – Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα
λιγότερο των 67 decitex

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6115 22 00 – – Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα
67 decitex ή περισσότερο

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6115 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6115 30 11 – – – Μισές κάλτσες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6115 30 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6115 30 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6115

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες,
καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα κολάν (κάλτσες-κιλό
τες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης (π.
χ. κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό

6115 10

– Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες
με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα κολάν (κάλτσες-κιλότες)

6115 30

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες κάλτσες και μισές-κάλτσες, για γυναίκες, με
τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex
– – Από συνθετικές ίνες

L 250/771

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6115 94 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6115 95 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/772

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

6115 96

– – Από συνθετικές ίνες

6115 96 10 – – – Μισές κάλτσες

6115 96 91 – – – –

Κάλτσες για γυναίκες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6115 96 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6116 10 20 – – Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα
από καουτσούκ

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6116 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

8,9 %

Α

Α

6116 91 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

8,9 %

Α

Α

6116 92 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

8,9 %

Α

Α

6116 93 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

8,9 %

Α

Α

6115 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες
6116

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που
αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γά
ντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή
μόνο για τον αντίχειρα) πλεκτά

6116 10

– Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα
από πλαστική ύλη ή καουτσούκ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

– Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8,9 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6117 80 10 – – Από πλεκτά ελαστικά ή συνδυασμένα με καου
τσούκ

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6117 80 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6117 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6116 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες
6117

Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά.
Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά

6117 10 00 – Σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), ρινο
σκεπές, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελάκια και παρό
μοια είδη
– Άλλα εξαρτήματα

62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 — ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩ
ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

6201

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και
παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα
είδη της κλάσης 6203

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6117 80

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρό
μοια είδη
6201 11 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
6201 12

– – Από βαμβάκι
L 250/773

6201 12 10 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει
το 1 kg

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6201 13 10 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει
το 1 kg

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6201 13 90 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το
1 kg

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6201 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6201 91 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6201 92 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6201 93 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6201 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Περιγραφή

6201 12 90 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το
1 kg

Παρατήρηση

L 250/774

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

6201 13

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6202

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και
παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση
τα είδη της κλάσης 6204
– Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρό
μοια είδη

6202 11 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
6202 12

– – Από βαμβάκι
16.9.2016

6202 12 10 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει
το 1 kg

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6202 13 10 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει
το 1 kg

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6202 13 90 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το
1 kg

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6202 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6202 91 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6202 92 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6202 93 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6202 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 11 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 12 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Περιγραφή

6202 12 90 – – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το
1 kg

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

6202 13

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6203

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με
τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν
και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα
από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια
– Κουστούμια

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

6203 19 10 – – – Από βαμβάκι

L 250/775

6203 19

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6203 19 30 – – – Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 19 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 22 10 – – – Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 22 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 23 10 – – – Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 23 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/776

Τομέας

ΣΟ 2014

– Σύνολα
6203 22

6203 29

– – Από συνθετικές ίνες

– – Από άλλες υφαντικές ύλες
– – – Από τεχνητές ίνες
Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 29 18 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 29 30 – – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 29 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

– Σακάκια
6203 31 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

16.9.2016

6203 29 11 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6203 23

– – Από βαμβάκι

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6203 32 10 – – – Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 32 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 33 10 – – – Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 33 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 32

– – Από βαμβάκι

– – Από συνθετικές ίνες

– – Από άλλες υφαντικές ύλες
– – – Από τεχνητές ίνες

6203 39 11 – – – –

Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 39 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 41 10 – – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύ
πτουν και το γόνατο

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 41 30 – – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 41 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 39 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6203 39

Παρατήρηση

EL

6203 33

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά
παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και πα
ντελόνια κοντά (σορτς)
6203 41

– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

L 250/777

6203 42

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

– – Από βαμβάκι
EL

– – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύ
πτουν και το γόνατο
6203 42 11 – – – –
––––

Εργασίας
Άλλα
Από ύφασμα με την ονομασία «denim»

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 42 33 – – – – –

Από βελούδα και πλούσες με κρόκη,
κομμένα, κοτλέ

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 42 35 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
6203 42 51 – – – –

Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 42 59 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 42 90 – – – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6203 42 31 – – – – –

6203 43

Παρατήρηση

L 250/778

ΣΟ 2014

– – Από συνθετικές ίνες
– – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύ
πτουν και το γόνατο
Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 43 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
6203 43 31 – – – –

Εργασίας

16.9.2016

6203 43 11 – – – –

Περιγραφή

6203 43 39 – – – –

Άλλα

6203 49

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Παρατήρηση

EL

6203 43 90 – – – Άλλα

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Από άλλες υφαντικές ύλες
– – – Από τεχνητές ίνες
––––

Παντελόνια και κοντά παντελόνια που κα
λύπτουν και το γόνατο
Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 49 19 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

––––

Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)

6203 49 31 – – – – –

Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 49 39 – – – – –

Άλλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 11 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 12 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 13 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6203 49 50 – – – –

Άλλα

6203 49 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες
6204

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6203 49 11 – – – – –

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φού
στες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια,
φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που
καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά
(σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες
ή κορίτσια
– Κουστούμια-ταγιέρ

L 250/779

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6204 19 10 – – – Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 19 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 22 10 – – – Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 22 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 23 10 – – – Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 23 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 19

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/780

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από άλλες υφαντικές ύλες
EL

– Σύνολα
6204 21 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6204 23

6204 29

– – Από βαμβάκι

– – Από συνθετικές ίνες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6204 22

– – Από άλλες υφαντικές ύλες
– – – Από τεχνητές ίνες
Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 29 18 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 29 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες
– Σακάκια
6204 31 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

16.9.2016

6204 29 11 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6204 32 10 – – – Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 32 90 – – – Άλλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 33 10 – – – Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 33 90 – – – Άλλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 32

– – Από βαμβάκι

– – Από συνθετικές ίνες

– – Από άλλες υφαντικές ύλες
– – – Από τεχνητές ίνες

6204 39 11 – – – –

Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 39 19 – – – –

Άλλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 41 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 42 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 43 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 44 00 – – Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 39 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6204 39

Παρατήρηση

EL

6204 33

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Φορέματα

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

6204 49 10 – – – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

L 250/781

6204 49

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 51 00 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 52 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 53 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 59 10 – – – Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 59 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 61 10 – – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύ
πτουν και το γόνατο

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 61 85 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 49 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες
– Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ)

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά
παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και πα
ντελόνια κοντά (σορτς)
6204 61

6204 62

– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6204 59

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/782

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από βαμβάκι
– – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύ
πτουν και το γόνατο

6204 62 11 – – – –

6204 62 31 – – – – –

Άλλα
Από ύφασμα με την ονομασία «denim»

16.9.2016

––––

Εργασίας

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Από βελούδα και πλούσες με κρόκη,
κομμένα, κοτλέ

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 62 39 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

EL

6204 62 33 – – – – –

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 62 59 – – – –

Άλλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 62 90 – – – Άλλα
6204 63

– – Από συνθετικές ίνες
– – – Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύ
πτουν και το γόνατο

6204 63 11 – – – –

Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 63 18 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
6204 63 31 – – – –

Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 63 39 – – – –

Άλλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 63 90 – – – Άλλα
6204 69

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6204 62 51 – – – –

– – Από άλλες υφαντικές ύλες
– – – Από τεχνητές ίνες
––––

Εργασίας

L 250/783

6204 69 11 – – – – –

Παντελόνια και κοντά παντελόνια που κα
λύπτουν και το γόνατο

Περιγραφή

6204 69 18 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
Εργασίας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6204 69 39 – – – – –

Άλλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6205 20 00 – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6205 30 00 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6205 90 10 – – Από λινάρι ή ραμί

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6205 90 80 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6206 10 00 – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6206 20 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6206 30 00 – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6206 40 00 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Άλλα

6204 69 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες
6205

6205 90

6206

Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια

– Από άλλες υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6204 69 31 – – – – –

6204 69 50 – – – –

Παρατήρηση

EL

––––

Άλλα

Τομέας

L 250/784

ΣΟ 2014

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζεςπουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6206 90 10 – – Από λινάρι ή ραμί

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6206 90 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6207 11 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6207 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6207 21 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6207 22 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6207 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6206 90

Παρατήρηση

– Από άλλες υφαντικές ύλες
EL

6207

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες
λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άν
τρες ή αγόρια

– Νυχτικά και πιτζάμες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Σλιπ και σώβρακα

– Άλλα
6207 91 00 – – Από βαμβάκι
– – Από άλλες υφαντικές ύλες

6207 99 10 – – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

L 250/785

6207 99

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6208 11 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6208 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6208 21 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6208 22 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6208 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6208 91 00 – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6208 92 00 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6208 99 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6209 20 00 – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

10,5 %

Α

Α

6209 30 00 – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

10,5 %

Α

Α

6207 99 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες
6208

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/786

Τομέας

ΣΟ 2014

Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια,
μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρό
μπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες
δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια
– Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια

– Άλλα

6209

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Νυχτικά και πιτζάμες

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για
βρέφη
16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6209 90 10 – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

10,5 %

Α

Α

6209 90 90 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

10,5 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6210 10 92 – – – Ρόμπες μιας χρήσης, που χρησιμοποιούνται
από τους ασθενείς ή τους χειρουργούς κατά
τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6210 10 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6210 20 00 – Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις
διακρίσεις 6201 11 μέχρι 6201 19

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6210 30 00 – Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις
διακρίσεις 6202 11 μέχρι 6202 19

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6210 40 00 – Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6210 50 00 – Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6209 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από άλλες υφαντικές ύλες

6210 10

– Από προϊόντα των κλάσεων 5602 ή 5603

6210 10 10 – – Από προϊόντα της κλάσης 5602
– – Από προϊόντα της κλάσης 5603

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλά
σεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 5907

EL

6210

L 250/787

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6211 11 00 – – Για άντρες ή αγόρια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 12 00 – – Για γυναίκες ή κορίτσια

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 20 00 – Κουστούμια και σύνολα του σκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211

Περιγραφή

EL

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύν
ολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου. Άλλα
ενδύματα

Παρατήρηση

L 250/788

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου

6211 32

– – Από βαμβάκι

6211 32 10 – – – Ενδύματα εργασίας
– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα
6211 32 31 – – – –
––––

Από ένα και το αυτό ύφασμα
Άλλα
Άνω μέρη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 32 42 – – – – –

Κάτω μέρη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 32 90 – – – Άλλα
– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6211 33 10 – – – Ενδύματα εργασίας

16.9.2016

6211 32 41 – – – – –

6211 33

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα

––––

Από ένα και το αυτό ύφασμα
Άλλα
Άνω μέρη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 33 42 – – – – –

Κάτω μέρη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 33 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 39 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

– Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια
– – Από βαμβάκι

6211 42 10 – – – Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργα
σίας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6211 33 41 – – – – –

6211 42

EL

6211 33 31 – – – –

– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα
6211 42 31 – – – –
––––

Από ένα και το αυτό ύφασμα
Άλλα
Άνω μέρη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 42 42 – – – – –

Κάτω μέρη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 42 90 – – – Άλλα

L 250/789

6211 42 41 – – – – –

6211 43

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Παρατήρηση

L 250/790

ΣΟ 2014

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
EL

6211 43 10 – – – Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργα
σίας
– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα
6211 43 31 – – – –

Άλλα
Άνω μέρη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 43 42 – – – – –

Κάτω μέρη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 43 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6211 49 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6212 10 10 – – Που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα
για τη λιανική πώληση περιέχοντα ένα στηθόδε
σμο ή ένα μπούστο και ένα σλιπ

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

6212 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

6212 20 00 – Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και κορσέδεςκιλότες

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

6212 30 00 – Συνδυασμοί

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

6212

Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορ
σέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και
παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά

6212 10

– Στηθόδεσμοι και μπούστα

16.9.2016

6211 43 41 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

Από ένα και το αυτό ύφασμα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6,5 %

Α

Α

6213 20 00 – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

10 %

Α

Α

6213 90 00 – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

10 %

Α

Α

6214 10 00 – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6214 20 00 – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6214 30 00 – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6214 40 00 – Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6214 90 00 – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

8%

Α

Α

6215 10 00 – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

6215 20 00 – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

6215 90 00 – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

6216 00 00 Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που
αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γά
ντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή
μόνο για τον αντίχειρα)

Βιομηχανία

7,6 %

Α

Α

6212 90 00 – Άλλα
6213

6214

Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), κα
λύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια
και παρόμοια είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6215

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες

L 250/791

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6217 10 00 – Συμπληρώματα

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

6217 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

6301 20 10 – – Πλεκτά

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6301 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6301 30 10 – – Πλεκτά

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6301 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

7,5 %

Α

Α

6217

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη εν
δυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από
εκείνα της κλάσης 6212

Κλινοσκεπάσματα

6301 10 00 – Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό
6301 20

6301 30

– Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα
που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρί
χες εκλεκτής ποιότητας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63 — ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥ
ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ
ΡΑΚΗ
I. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ

6301

Παρατήρηση

EL

63

Περιγραφή

L 250/792

Τομέας

ΣΟ 2014

– Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα
που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6301 40 10 – – Πλεκτά

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6301 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6301 90 10 – – Πλεκτά

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6301 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 22 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

6302 22 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 29 10 – – – Από λινάρι ή ραμί

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 29 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6301 40

– Άλλα κλινοσκεπάσματα

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζί
νας

6302 10 00 – Πανικά κρεβατιού πλεκτά
– Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά
6302 21 00 – – Από βαμβάκι
6302 22

6302 29

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6302

– Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα
που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές
ίνες

Παρατήρηση

EL

6301 90

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

– – Από άλλες υφαντικές ύλες
L 250/793

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 32 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

6302 32 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 39 20 – – – Από λινάρι ή ραμί

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 39 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 40 00 – Πανικά τραπεζιού πλεκτά

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 53 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

6302 53 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/794

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα πανικά κρεβατιού

6302 32

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

– Άλλα πανικά τραπεζιού
6302 51 00 – – Από βαμβάκι
6302 53

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

6302 59 10 – – – Από λινάρι

16.9.2016

6302 59

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6302 39

EL

6302 31 00 – – Από βαμβάκι

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6302 59 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 60 00 – Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά
σπογγώδους είδους, από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 93 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

6302 93 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 99 10 – – – Από λινάρι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6302 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6303 12 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6303 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
6302 91 00 – – Από βαμβάκι

6302 99

6303

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6302 93

Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες
και παράθυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύ
ροι κρεβατιών
– Πλεκτά

6303 91 00 – – Από βαμβάκι

L 250/795

– Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6303 92 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

6303 92 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6303 99 10 – – – Από μη υφασμένα υφάσματα

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

6303 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6304 19 10 – – – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6304 19 30 – – – Από λινάρι ή ραμί

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6304 19 90 – – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6304 91 00 – – Πλεκτά

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6304 92 00 – – Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6303 92

– – Από συνθετικές ίνες

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλά
σης 9404
– Καλύμματα κρεβατιού

6304 11 00 – – Πλεκτά
6304 19

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6304

Παρατήρηση

EL

6303 99

Περιγραφή

L 250/796

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6304 93 00 – – Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6304 99 00 – – Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6305 10 10 – – Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

2%

Α

Α

6305 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

Α

Α

6305 20 00 – Από βαμβάκι

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

6305

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας

6305 10

– Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχο
νται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατη
γορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303

– Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες
6305 32

– – Μαλακοί περιέκτες για χύμα φορτία
– – – Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρό
μοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυ
προπυλένιο
Πλεκτά

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6305 32 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6305 32 90 – – – Άλλα
6305 33

– – Άλλα, από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από
πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο

6305 33 10 – – – Πλεκτά

L 250/797

6305 32 11 – – – –

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6305 33 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

6305 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

7,2 %

Α

Α

6305 90 00 – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

6,2 %

Α

Α

6306 12 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6306 19 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6306 22 00 – – Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6306 29 00 – – Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6306 30 00 – Ιστία

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6306 40 00 – Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6306 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

6306

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/798

Τομέας

ΣΟ 2014

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτε
ρικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές. Ιστία για βάρκες
και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κα
τασκήνωση

– Σκηνές

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
αχνάρια για ενδύματα (πατρόν)

6307 10

– Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατό
πανα, ξεσκονιστήρια τύπου δέρματος και παρόμοια
είδη καθαρισμού

6307 10 10 – – Πλεκτά

16.9.2016

6307

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και
εξωτερικά προπετάσματα (τέντες)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6307 10 30 – – Από μη υφασμένα υφάσματα

Βιομηχανία

6,9 %

Α

Α

6307 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

7,7 %

Α

Α

6307 20 00 – Σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

6307 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

6307 90 10 – – Πλεκτά

6307 90 91 – – – Από πίλημα
– – – Άλλα
6307 90 92 – – – –

Χειρουργικά σεντόνια (πετάσματα) μιας
χρήσης από μη υφασμένα υφάσματα της
κλάσης 5603, που χρησιμοποιούνται κατά
τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

6307 90 98 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

6,3 %

Α

Α

Βιομηχανία

12 %

Α

Α

Βιομηχανία

5,3 %

Α

Α

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
6308 00 00 Σύνολα που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων
και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατα
σκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κε
ντημένων τραπεζομάντιλων ή πετσετών ή παρόμοιων
υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική
πώληση
III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕ
ΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ
L 250/799

6309 00 00 Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα
είδη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6310 10 00 – Διαλεγμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

6310 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

Α

Α

Βιομηχανία

17 %

Α

Α

6401 92 10 – – – Με το πάνω μέρος από καουτσούκ

Βιομηχανία

17 %

Α

Α

6401 92 90 – – – Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη

Βιομηχανία

17 %

Α

Α

6310

Περιγραφή

ΤΜΗΜΑ XII — ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕ
ΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 — ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑ
ΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

6401

Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλ
ματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλα
στική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε
ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά,
βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε
φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολο
γηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους

6401 10 00 – Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος,
προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέ
ταλλο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

XII

EL

Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφα
ντικές ύλες, σε μορφή απορριμμάτων ή άχρηστων ει
δών

Παρατήρηση

L 250/800

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα υποδήματα
6401 92

– – Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύ
πτουν το γόνατο
16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

17 %

Α

Α

6402 12 10 – – – Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι)

Βιομηχανία

17 %

Α

Α

6402 12 90 – – – Υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι

Βιομηχανία

17 %

Α

Α

6402 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

16,9 %

Α

Α

6402 20 00 – Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λου
ριά που είναι στερεωμένα στο πέλμα με θηλυκωτή
ρια

Βιομηχανία

17 %

Α

Α

6402 91 10 – – – Που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστα
τευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

Βιομηχανία

17 %

Α

Α

6402 91 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

16,9 %

Α

Α

Βιομηχανία

17 %

Α

Α

6401 99 00 – – Άλλα
6402

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα
και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική
ύλη
– Υποδήματα αθλητισμού

6402 12

– Άλλα υποδήματα
6402 91

6402 99

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα
για περπάτημα στο χιόνι

– – Που καλύπτουν τον αστράγαλο

– – Άλλα
L 250/801

6402 99 05 – – – Που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστα
τευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Με το πάνω μέρος από καουτσούκ

Βιομηχανία

16,8 %

Α

Α

Παρατήρηση

L 250/802

Περιγραφή

ΣΟ 2014

– – – Άλλα

––––

EL

6402 99 10 – – – –

Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη

–––––

6402 99 31 – – – – – –

Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του
τακουνιού, που περιλαμβάνει και το
πέλμα, είναι ανώτερο των 3 cm

Βιομηχανία

16,8 %

Α

Α

6402 99 39 – – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

16,8 %

Α

Α

Βιομηχανία

16,8 %

Α

Α

Βιομηχανία

16,8 %

Α

Α

Βιομηχανία

16,8 %

Α

Α

6402 99 50 – – – – –

–––––

Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωμα
τίου
Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους

6402 99 91 – – – – – –
––––––

Κατώτερου των 24 cm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος
του πάνω δέρματος) αποτελείται από
λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσό
τερες τομές

Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

6402 99 93 – – – – – – –

–––––––

Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται
αποκλειστικά ως υποδήματα για άν
τρες ή ως υποδήματα για γυναίκες
Άλλα
Ανδρικά

Βιομηχανία

16,8 %

Α

Α

6402 99 98 – – – – – – – –

Γυναικεία

Βιομηχανία

16,8 %

Α

Α

16.9.2016

6402 99 96 – – – – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6403 12 00 – – Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα
για περπάτημα στο χιόνι

Βιομηχανία

8%

A

A

6403 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

A

A

6403 20 00 – Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από
δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από
λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη
ράχη του πoδιού (cou-de-pied) και περιβάλλουν
το μεγάλο δάκτυλο

Βιομηχανία

8%

A

A

6403 40 00 – Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέ
ρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από
μέταλλο

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

6403

Περιγραφή

EL

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από
καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχημα
τισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Υποδήματα αθλητισμού

6403 51

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα
φυσικό
– – Που καλύπτουν τον αστράγαλο

6403 51 05 – – – Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά
πέλματα
– – – Άλλα
––––

Κατώτερου των 24 cm

L 250/803

6403 51 11 – – – – –

Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν
καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλ
ματα μήκους

Περιγραφή

–––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
Ανδρικά

Βιομηχανία

8%

A

A

6403 51 19 – – – – – –

Γυναικεία

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους

6403 51 91 – – – – –

Κατώτερου των 24 cm
Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

6403 51 95 – – – – – –

Ανδρικά

Βιομηχανία

8%

A

A

6403 51 99 – – – – – –

Γυναικεία

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

– – Άλλα

6403 59 05 – – – Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά
πέλματα
– – – Άλλα
––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

–––––

6403 59

EL

6403 51 15 – – – – – –

––––

Παρατήρηση

L 250/804

ΣΟ 2014

Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος
του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρί
δες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες το
μές

6403 59 11 – – – – –

6403 59 31 – – – – – –

Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους
Κατώτερου των 24 cm

16.9.2016

–––––

Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τα
κουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα,
είναι ανώτερο των 3 cm

Περιγραφή

––––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
Βιομηχανία

8%

A

A

6403 59 39 – – – – – – –

Γυναικεία

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

––––

Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου
Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους

6403 59 91 – – – – –

Κατώτερου των 24 cm

–––––

Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

6403 59 95 – – – – – –

Ανδρικά

Βιομηχανία

8%

A

A

6403 59 99 – – – – – –

Γυναικεία

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

– Άλλα υποδήματα
6403 91

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανδρικά

EL

6403 59 35 – – – – – – –

6403 59 50 – – – –

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Που καλύπτουν τον αστράγαλο

6403 91 05 – – – Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά
πέλματα
– – – Άλλα
––––

Κατώτερου των 24 cm

L 250/805

6403 91 11 – – – – –

Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν
καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλ
ματα μήκους

Περιγραφή

–––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

A

A

Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται
αποκλειστικά ως υποδήματα για άν
τρες ή ως υποδήματα για γυναίκες

––––––

Άλλα
Ανδρικά

Βιομηχανία

8%

A

A

6403 91 18 – – – – – – –

Γυναικεία

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους

–––––

Κατώτερου των 24 cm
Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

6403 91 93 – – – – – –

––––––

Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται
αποκλειστικά ως υποδήματα για άν
τρες ή ως υποδήματα για γυναίκες
Άλλα

6403 91 96 – – – – – – –

Ανδρικά

Βιομηχανία

8%

A

A

6403 91 98 – – – – – – –

Γυναικεία

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

6403 99

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6403 91 16 – – – – – – –

6403 91 91 – – – – –

EL

6403 91 13 – – – – – –

––––

Παρατήρηση

L 250/806

ΣΟ 2014

– – Άλλα
16.9.2016

6403 99 05 – – – Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά
πέλματα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
EL

––––

Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος
του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρί
δες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες το
μές

6403 99 11 – – – – –

–––––

Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους

6403 99 31 – – – – – –

Κατώτερου των 24 cm

––––––

Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

6403 99 33 – – – – – – –

–––––––

Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται
αποκλειστικά ως υποδήματα για άν
τρες ή ως υποδήματα για γυναίκες
Άλλα
Ανδρικά

Βιομηχανία

8%

A

A

6403 99 38 – – – – – – – –

Γυναικεία

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

––––
6403 99 91 – – – – –

Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου
Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους
Κατώτερου των 24 cm

L 250/807

6403 99 36 – – – – – – – –

6403 99 50 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τα
κουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα,
είναι ανώτερο των 3 cm

Περιγραφή

–––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

A

A

Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

––––––

Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται
αποκλειστικά ως υποδήματα για άν
τρες ή ως υποδήματα για γυναίκες
Άλλα
Ανδρικά

Βιομηχανία

8%

A

A

6403 99 98 – – – – – – –

Γυναικεία

Βιομηχανία

7%

A

A

Βιομηχανία

16,9 %

A

A

6404 19 10 – – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου

Βιομηχανία

16,9 %

A

A

6404 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

17 %

A

A

Βιομηχανία

17 %

A

A

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από
καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχημα
τισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες
– Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από
καουτσούκ ή από πλαστική ύλη

6404 11 00 – – Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις,
καλαθόσφαιρας, γυμναστικής, προπόνησης και
παρόμοια υποδήματα

6404 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6403 99 96 – – – – – – –

6404 19

EL

6403 99 93 – – – – – –

6404

Παρατήρηση

L 250/808

ΣΟ 2014

– – Άλλα

6404 20 10 – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου

16.9.2016

– Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

17 %

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

6405 20 91 – – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου

Βιομηχανία

4%

A

A

6405 20 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

6405 90 10 – – Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική
ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

Βιομηχανία

17 %

A

A

6405 90 90 – – Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες

Βιομηχανία

4%

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

6404 20 90 – – Άλλα
6405

Άλλα υποδήματα

6405 10 00 – Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο
6405 20

– Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες

– – Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες

– Άλλα

Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα
πάνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα
άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά
πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέ
τες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρό
μοια είδη και τα μέρη τους

6406 10

– Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με
εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και
της μύτης των υποδημάτων

6406 10 10 – – Από δέρμα φυσικό

L 250/809

6406

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6405 20 10 – – Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό

6405 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3%

A

A

6406 20 10 – – Από καουτσούκ

Βιομηχανία

3%

A

A

6406 20 90 – – Από πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

3%

A

A

6406 90 30 – – Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται
από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι
στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα
κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλ
ματα

Βιομηχανία

3%

A

A

6406 90 50 – – Πέλματα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα
που μπορούν να μετακινηθούν

Βιομηχανία

3%

A

A

6406 90 60 – – Πέλματα εξωτερικά από δέρμα φυσικό ή ανασχη
ματισμένο

Βιομηχανία

3%

A

A

6406 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

6501 00 00 Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο
το γύρο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλιν
δροι μπορεί να είναι και σκισμένοι κατά το ύψος),
από πίλημα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

6502 00 00 Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευα
σμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη,
αδιαμόρφωτα και με ασήκωτο το γύρο, μη στολι
σμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6406 10 90 – – Από άλλες ύλες
6406 20

65

– Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή
από πλαστική ύλη

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6406 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/810

Τομέας

ΣΟ 2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65 — ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

6505 00 30 – – Κασκέτα, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κε
φαλής που έχουν γείσο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

6505 00 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

6506 10 10 – – Από πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

6506 10 80 – – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

6504 00 00 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κα
τασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε
ύλη, έστω και στολισμένα
6505 00

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κα
τασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφα
ντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες),
έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλ
λιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα

– Άλλα

6506

Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στο
λισμένα

6506 10

– Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας

6506 91 00 – – Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη

L 250/811

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6505 00 10 – Από πίλημα τριχών ή μαλλιού και τριχών,κατα
σκευασμένα από τις καμπάνες, τους κυλίνδρους ή
τους δίσκους της κλάσης 6501 00 00

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6506 99 10 – – – Από πίλημα τριχών ή μαλλιού και τριχών,κα
τασκευασμένα από τις καμπάνες, τους κυλίν
δρους ή τους δίσκους της κλάσης 6501 00
00

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

6506 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

6507 00 00 Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις
(φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσάγωνα,
για την πιλοποιία

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

6601 99 20 – – – Με κάλυμμα από ύφασμα από υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

6601 99 90 – – – Άλλες

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

6506 99

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/812

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από άλλες ύλες

6601

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες πε
ριλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή,
οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη)

6601 10 00 – Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66 — ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑ
ΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ
ΤΟΥΣ

EL

66

– Άλλα
6601 91 00 – – Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή
6601 99

– – Άλλες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

6603 90 10 – – Λαβές κοινές και σφαιρικές

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

6603 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

6702 10 00 – Από πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

6702 90 00 – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Περιγραφή

6602 00 00 Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και
παρόμοια είδη

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

6603

Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των
κλάσεων 6601 ή 6602

6603 20 00 – Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στε
λέχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή
και τον ήλιο

67

– Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67 — ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡ
ΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥ
ΠΟΥΛΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

6701 00 00 Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα
πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα
και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα
της κλάσης 0505 και τους κατεργασμένους καλάμους
και τα στελέχη των φτερών
6702

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6603 90

Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά, και τα μέρη
τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς
τεχνητούς

L 250/813

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6704 11 00 – – Περούκες πλήρεις

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

6704 19 00 – – Άλλες

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

6704 20 00 – Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

6704 90 00 – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6703 00 00 Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξαναδιευθετημένες (κατά
τη φυσική τους φορά), λεπτισμένες, λευκασμένες ή
αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες
υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή
περουκών ή παρόμοιων ειδών
6704

– Από συνθετικές υφαντικές ύλες

ΤΜΗΜΑ XIII — ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ,
ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή
ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ.
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68 — ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ,
ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή
ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ
16.9.2016

6801 00 00 Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζο
δρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες
(άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες
και ανάλογα είδη από τρίχες κεφάλης ανθρώπου, από
τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από
τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού

XIII

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/814

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6802 21 00 – – Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6802 23 00 – – Γρανίτης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6802 29 00 – – Άλλες πέτρες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6802 91 00 – – Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6802 92 00 – – Άλλες ασβεστούχες πέτρες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6802

Περιγραφή

– Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την
οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυ
τές, απλώς λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφά
νεια επίπεδη ή ομαλή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6802 10 00 – Πλάκες, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω
και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθο
γώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να
χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι
κατώτερη από 7 cm. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και
σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα

EL

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική
(άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες
και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση
εκείνες της κλάσης 6801. Κύβοι, ψηφίδες και παρό
μοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις
οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και
πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκό
νες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται
και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες

6802 93

– – Γρανίτης
L 250/815

6802 93 10 – – – Στιλβωμένος, διακοσμημένος ή αλλιώς κατερ
γασμένος, όχι όμως γλυπτός, με καθαρό βά
ρος ίσο ή ανώτερο των 10 kg

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6802 99 10 – – – Στιλβωμένος, διακοσμημένος ή αλλιώς κατερ
γασμένος, όχι όμως γλυπτός, με καθαρό βά
ρος ίσο ή ανώτερο των 10 kg

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6802 99 90 – – – Άλλες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6803 00 10 – Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6803 00 90 – Άλλες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6802 93 90 – – – Άλλες
6802 99

6804

– – Άλλες πέτρες

Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργή
ματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο

Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή
πλαίσια για την τοποθέτησή τους, για το άλεσμα, την
αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλι
σμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον τεμαχι
σμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το
χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λεια
ντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κερα
μευτικές ύλες, έστω και με μέρη από άλλες ύλες

6804 10 00 – Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6803 00

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/816

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη
16.9.2016

6804 21 00 – – Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματω
μένο

6804 22

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κε
ραμευτικές ύλες
EL

– – – Από λειαντικές ύλες τεχνητές, με υλικό συσ
σωμάτωσης
––––

Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες
Μη ενισχυμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6804 22 18 – – – – –

Ενισχυμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6804 22 30 – – – –

Από κεραμευτικές ύλες ή από πυριτικά
άλατα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6804 22 50 – – – –

Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6804 22 90 – – – Άλλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6804 23 00 – – Από φυσικές πέτρες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6804 30 00 – Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6805 10 00 – Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές
ύλες μόνο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6805 20 00 – Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6805 30 00 – Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6805

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6804 22 12 – – – – –

Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους,
προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί,
χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή
αλλιώς συναρμολογημένα

L 250/817

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6806 20 10 – – Άργιλοι διογκωμένοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6806 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6806 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6807 10 00 – Σε κυλίνδρους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6807 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6808 00 00 Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες,
όγκοι και παρόμοια είδη, από φυτικές ίνες, από άχυρο
ή ροκανίδια, πλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μόρια),
πριονίδια ή άλλα απορρίμματα ξύλου, συσσωματω
μένα με τσιμέντο, γύψο ή άλλες ορυκτές συνδετικές
ύλες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6806

Περιγραφή

6806 20

6807

– Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι,
αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊό
ντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6806 10 00 – Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες
σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά
μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μά
ζες, φύλλα ή κυλίνδρους

EL

Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκου
ριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά.
Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι,
αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα
εκτονωμένα. Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυ
κτές ύλες για χρήσεις θερμικών ή ηχητικών μονώσεων
ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα
των κλάσεων 6811, 6812 ή του κεφαλαίου 69

Παρατήρηση

L 250/818

Τομέας

ΣΟ 2014

Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊό
ντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα)

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6809 11 00 – – Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι
μόνο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6809 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6809 90 00 – Άλλα τεχνουργήματα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6810 11 10 – – – Από ελαφρό σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη
ελαφρόπετρα (bimskies), σκουριά σε κόκκους
κ.λπ.]

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6810 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6810 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6810 91 00 – – Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή
ή για έργα πολιτικών μηχανικών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6810 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6809

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέσεις με βάση
το γύψο
EL

– Σανίδες, πλάκες-διαφράγματα, άλλες πλάκες και
παρόμοια είδη, χωρίς στολίσματα

Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από
τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα
– Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τούβλα και παρόμοια
είδη

6810 11

– – Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6810

– Άλλα τεχνουργήματα

L 250/819

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6811 81 00 – – Πλάκες κυματοειδείς

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6811 82 00 – – Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια,
κεραμίδια και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6811 89 00 – – Άλλα τεχνουργήματα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6812 80 10 – – Επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον
αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό
μαγνήσιο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6812 80 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

6812 91 00 – – Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδή
ματα και καλύμματα κεφαλής

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

6812 92 00 – – Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

6811

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/820

Τομέας

ΣΟ 2014

Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιά
ντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοια
EL

6811 40 00 – Που περιέχουν αμίαντο
– Που δεν περιέχουν αμίαντο

Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση
τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό
μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή
από αμίαντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, κα
λύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμογές), έστω και
ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 6811 ή
6813

6812 80

– Από κροκιδόλιθο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6812

– Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

6812 99 10 – – – Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα
με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο
και το ανθρακικό μαγνήσιο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6812 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

6813 81 00 – – Παρεμβύσματα φρένων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

6813 89 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6812 93 00 – – Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστο
μερή, για συναρμογές, έστω και παρουσιαζόμενα
σε κυλίνδρους
6812 99

– – Άλλα

Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες,
τεμάχια, δίσκοι, παράκυκλοι, πλακίδια), μη συναρμο
λογημένα, για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) ή για
όλα τα όργανα τριβής, με βάση τον αμίαντο, άλλες
ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα
με υφαντικές ή άλλες ύλες

6813 20 00 – Που περιέχουν αμίαντο
– Που δεν περιέχουν αμίαντο

6814

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6813

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από
μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσ
σωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω
και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες
L 250/821

6814 10 00 – Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή
ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε
υπόθεμα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

6815 10 10 – – Ίνες άνθρακα και τεχνουργήματα από ίνες άν
θρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6815 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6815 20 00 – Τεχνουργήματα από τύρφη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6815 91 00 – – Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6815 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

2%

A

A

6814 90 00 – Άλλα
6815

Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες
(στα οποία περιλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα τα τε
χνουργήματα από ίνες άνθρακα και τα τεχνουργήματα
από τύρφη), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού

6815 10

– Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα,
για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα τεχνουργήματα

69

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/822

Τομέας

ΣΟ 2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69 — ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ
I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙ
ΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ
ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

16.9.2016

6901 00 00 Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμευτικά είδη
από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. kieselguhr,
τριπολίτις γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές
γαίες

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2%

A

A

Βιομηχανία

2%

A

A

6902 20 91 – – – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από
7 % και λιγότερο από 45 % οξείδιο του αργι
λίου (αλουμίνα) (Al2O3)

Βιομηχανία

2%

A

A

6902 20 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2%

A

A

6902 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2%

A

A

Βιομηχανία

5%

A

A

6902

Περιγραφή

6902 10 00 – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 %
στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή
μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr2O3
6902 20

EL

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμευτικά
είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα
από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες
πυριτικές γαίες

– – Άλλα

6903

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 %
οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Αl2Ο3), διοξείδιο
του πυριτίου (SiO2) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των
προϊόντων αυτών

6902 20 10 – – Που περιέχουν τουλάχιστον 93 % κατά βάρος
οξείδιο του πυριτίου (SiO2)

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Άλλα κεραμευτικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποστακτήρες
σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, εμ
φράγματα, στηρίγματα, δοχεία κυπελλώσεως, σωλήνες
κάθε είδους, θήκες, ράβδοι), άλλα από εκείνα από πυ
ριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτι
κές γαίες
L 250/823

6903 10 00 – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 %
γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα
προϊόντα αυτά

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6903 20 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45 %
οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al2O3)

Βιομηχανία

5%

A

A

6903 20 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος 45 % ή περισσότερο
οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al2Ο3)

Βιομηχανία

5%

A

A

6903 90 10 – – Που περιέχουν κατά βάρος από 25 % μέχρι
50 % γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα
από τα προϊόντα αυτά

Βιομηχανία

5%

A

A

6903 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

6904 10 00 – Τούβλα για την οικοδομική

Βιομηχανία

2%

A

A

6904 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2%

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6903 20

– Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 %
αλουμίνα (Al2Ο3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλου
μίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO2)

6905

Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύ
τερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με
ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια
είδη, από κεραμευτική ύλη

6905 10 00 – Κεραμίδια

16.9.2016

Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρ
χιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμευτική ύλη, και
άλλα πήλινα είδη για την οικοδομή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

II. ΑΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
6904

Παρατήρηση

EL

6903 90

Περιγραφή

L 250/824

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

6905 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

6906 00 00 Σωλήνες, υδρορρόες και εξαρτήματα σωληνώσεων,
από κεραμευτική ύλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

EL

Βιομηχανία

5%

A

A

6907 90 20 – – Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

Βιομηχανία

5%

A

A

6907 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Τομέας

Βιομηχανία

7%

A

A

Βιομηχανία

6%

A

A

ΣΟ 2014

6907

Περιγραφή

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλο
γανωμένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη.
Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη
υαλογανωμένα, ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική
ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα

6907 10 00 – Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω
και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθο
γώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να
χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι
μικρότερη από 7 cm
6907 90

6908

– Άλλα

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογα
νωμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι,
ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, υαλογανω
μένα ή σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και
σε υπόθεμα

6908 10 00 – Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω
και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθο
γώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να
χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι
μικρότερη από 7 cm
6908 90

Παρατήρηση

– Άλλα

6908 90 11 – – – Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten»

L 250/825

– – Από κοινή γη

Περιγραφή

6908 90 20 – – – Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

7%

A

A

Παρατήρηση

EL

Τομέας

L 250/826

ΣΟ 2014

– – Άλλα
6908 90 31 – – – Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten»
– – – Άλλα
6908 90 51 – – – –

Άλλα

6908 90 91 – – – – –

Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

Βιομηχανία

5%

A

A

6908 90 93 – – – – –

Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση
πορσελάνης

Βιομηχανία

5%

A

A

6908 90 99 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

6909 11 00 – – Από πορσελάνη

Βιομηχανία

5%

A

A

6909 12 00 – – Είδη με σκληρότητα ίση με το 9 ή μεγαλύτερη
της κλίμακας Mohs

Βιομηχανία

5%

A

A

6909 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

6909

Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρή
σεις, από κεραμευτική ύλη. Σκάφες και κάδοι για το
πότισμα των ζώων, φάτνες και παρόμοια δοχεία για
την αγροτική οικονομία, από κεραμευτική ύλη. Στά
μνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συ
σκευασία, από κεραμευτική ύλη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα
90 cm2

– Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές
χρήσεις

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5%

A

A

6910 10 00 – Από πορσελάνη

Βιομηχανία

7%

A

A

6910 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

7%

A

A

6911 10 00 – Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης

Βιομηχανία

12 %

A

A

6911 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

12 %

A

A

6912 00 10 – Από κοινή γη

Βιομηχανία

5%

A

A

6912 00 30 – Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

Βιομηχανία

5,5 %

A

A

6912 00 50 – Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης

Βιομηχανία

9%

A

A

6912 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

7%

A

A

Βιομηχανία

6%

A

A

6909 90 00 – Άλλα
6910

6912 00

6913

Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες,
λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρη
τηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα
είδη υγιεινής, από κεραμευτική ύλη

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οι
κιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού,
από πορσελάνη

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οι
κιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού,
από κεραμευτική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσε
λάνη

6913 10 00 – Από πορσελάνη

L 250/827

Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από
κεραμευτική ύλη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6911

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

6913 90 93 – – – Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσε
λάνης

Βιομηχανία

6%

A

A

6913 90 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

6914 10 00 – Από πορσελάνη

Βιομηχανία

5%

A

A

6914 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7001 00 91 – – Οπτικό γυαλί

Βιομηχανία

3%

A

A

7001 00 99 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

6913 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/828

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

6913 90 10 – – Από κοινή γη
– – Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη

70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70 — ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

7001 00

Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα
και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα

7001 00 10 – Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμ
ματα και θραύσματα από γυαλί

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6914

– Γυαλί σε μάζα

7002

7002 10 00 – Μπάλες

16.9.2016

Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόσφαιρες της
κλάσης 7018), ράβδους, βέργες ή σωλήνες, μη κατερ
γασμένα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7002 20 10 – – Από οπτικό γυαλί

Βιομηχανία

3%

A

A

7002 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

7002 31 00 – – Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο
του πυριτίου

Βιομηχανία

3%

A

A

7002 32 00 – – Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής δια
στολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10– 6 ανά Κel
vin μεταξύ 0 °C και 300 °C

Βιομηχανία

3%

A

A

7002 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

7002 20

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ράβδοι ή βέργες
EL

– Σωλήνες

Χυτό γυαλί σε πλάκες, φύλλα ή κομμένο σε συγκεκρι
μένα σχήματα (προφίλ), με ή χωρίς απορροφητική,
ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, που δεν έχει
όμως υποβληθεί σε άλλη κατεργασία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7003

– Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα
7003 12

– – Χρωματισμένες στη μάζα, γαλακτερές, επιστρω
μένες με άλλη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ)
ή με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλα
στική στρώση

7003 12 10 – – – Από οπτικό γυαλί

7003 12 91 – – – –

Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση

L 250/829

– – – Άλλες

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3,8 % MIN
0,6 EUR/
100 kg/br

A

A

7003 19 10 – – – Από οπτικό γυαλί

Βιομηχανία

3%

A

A

7003 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,8 % MIN
0,6 EUR/
100 kg/br

A

A

7003 20 00 – Πλάκες και φύλλα οπλισμένα

Βιομηχανία

3,8 % MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

A

A

7003 30 00 – Είδη καθορισμένης μορφής

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

7003 19

Άλλα

EL

Βιομηχανία

7003 12 99 – – – –

Παρατήρηση

L 250/830

ΣΟ 2014

– – Άλλα

Γυαλί ελκυστό ή φυσητό, σε φύλλα, έστω και με
απορροφητική ή ανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλ
λιώς κατεργασμένο

7004 20

– Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί
αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυα
λιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή με
ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση

7004 20 10 – – Οπτικό γυαλί

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7004

– – Άλλα
16.9.2016

7004 20 91 – – – Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

4,4 % MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

A

A

7004 90 10 – – Οπτικό γυαλί

Βιομηχανία

3%

A

A

7004 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,4 % MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

7005 10 25 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm

Βιομηχανία

2%

A

A

7005 10 30 – – – Που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 4,5 mm

Βιομηχανία

2%

A

A

7005 10 80 – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 mm

Βιομηχανία

2%

A

A

7005 21 25 – – – Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm

Βιομηχανία

2%

A

A

7005 21 30 – – – Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 4,5 mm

Βιομηχανία

2%

A

A

7005 21 80 – – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 4,5 mm

Βιομηχανία

2%

A

A

7004 90

EL

Βιομηχανία

7004 20 99 – – – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλο γυαλί

Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί με ισοπεδωμένη ή
στιλβωμένη επιφάνεια) σε φύλλα, έστω και με απορρο
φητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, αλλά
όχι αλλιώς κατεργασμένο

7005 10

– Κρύσταλλο μη οπλισμένο, με απορροφητική, ανα
κλαστική ή μη ανακλαστική στρώση

7005 10 05 – – Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση
– – Άλλο, πάχους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7005

– Άλλο κρύσταλλο μη οπλισμένο
7005 21

– – Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδια
φανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού
(πλακέ-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο

L 250/831

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7005 29 25 – – – Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm

Βιομηχανία

2%

A

A

7005 29 35 – – – Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 4,5 mm

Βιομηχανία

2%

A

A

7005 29 80 – – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 4,5 mm

Βιομηχανία

2%

A

A

7005 30 00 – Κρύσταλλο οπλισμένο

Βιομηχανία

2%

A

A

7006 00 10 – Οπτικό γυαλί

Βιομηχανία

3%

A

A

7006 00 90 – Άλλο

Βιομηχανία

3%

A

A

7005 29

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/832

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλο
EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7006 00

Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο,
με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτω
μένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο
ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7007 11 10 – – – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη
χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα
και στους ελκυστήρες

Βιομηχανία

3%

A

A

7007 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

7007 19 10 – – – Σμαλτωμένα

Βιομηχανία

3%

A

A

7007 19 20 – – – Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί
αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση
γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική
ή αντανακλαστική στρώση

Βιομηχανία

3%

A

A

7007 19 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

7007 21 20 – – – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη
χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα
και στους ελκυστήρες

Βιομηχανία

3%

A

A

7007 21 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

7007

Περιγραφή

EL

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκλη
ρυμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλη
μένα φύλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Γυαλιά σκληρυμένα με βαφή
7007 11

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7007 19

– – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη
χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αερο
σκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα

– Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα
φύλλα
7007 21

– – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη
χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αερο
σκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα

L 250/833

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

7008 00 81 – – Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερ
μητικά σφραγισμένες στην περιμετρό τους και
χωρισμένες από στρώμα, αέρα, άλλα αέρια ή
κενό

Βιομηχανία

3%

A

A

7008 00 89 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

4%

A

A

7009 91 00 – – Χωρίς πλαίσιο

Βιομηχανία

4%

A

A

7009 92 00 – – Με πλαίσιο

Βιομηχανία

4%

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

7007 29 00 – – Άλλα
7008 00

Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες

7008 00 20 – Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδια
φανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού
(πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλα
στική στρώση

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/834

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους
οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί κα
θρέφτες

7009 10 00 – Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7009

– Άλλα

7010

7010 10 00 – Φύσιγγες

16.9.2016

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες,
δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα
δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί.
Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πώ
ματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί

Περιγραφή

7010 20 00 – Πώματα, καπάκια και άλλα είδη πωματισμού

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

5%

A

A

Παρατήρηση

EL

7010 90

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλες

7010 90 10 – – Φιάλες για αποστείρωση
– – Άλλες

– – – Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική
7010 90 31 – – – –

2,5 l ή περισσότερο

––––

Κατώτερη των 2,5 l

–––––

Για προϊόντα διατροφής ή ποτά

––––––

Φιάλες

–––––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7010 90 21 – – – Που αποτελούνται από κύλινδρο

Από γυαλί μη χρωματισμένο, με πε
ριεκτικότητα ονομαστική
1 l ή περισσότερο

Βιομηχανία

5%

A

A

7010 90 43 – – – – – – – –

Ανώτερη του 0,33 l αλλά κατώ
τερη του 1 l

Βιομηχανία

5%

A

A

7010 90 45 – – – – – – – –

0,15 l ή περισσότερο, αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 0,33 l

Βιομηχανία

5%

A

A

7010 90 47 – – – – – – – –

Κατώτερη των 0,15 l

Βιομηχανία

5%

A

A

L 250/835

7010 90 41 – – – – – – – –

Περιγραφή

–––––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/836

ΣΟ 2014

Από γυαλί χρωματισμένο, με περιε
κτικότητα ονομαστική
EL

1 l ή περισσότερο

Βιομηχανία

5%

A

A

7010 90 53 – – – – – – – –

Ανώτερη του 0,33 l αλλά κατώ
τερη του 1 l

Βιομηχανία

5%

A

A

7010 90 55 – – – – – – – –

0,15 l ή περισσότερο, αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 0,33 l

Βιομηχανία

5%

A

A

7010 90 57 – – – – – – – –

Κατώτερη των 0,15 l

Βιομηχανία

5%

A

A

––––––

Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική

7010 90 61 – – – – – – –

0,25 l ή περισσότερο

Βιομηχανία

5%

A

A

7010 90 67 – – – – – – –

Κατώτερη των 0,25 l

Βιομηχανία

5%

A

A

–––––

Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτι
κότητα ονομαστική

7010 90 71 – – – – – –

Που υπερβαίνει τα 0,055 l

Βιομηχανία

5%

A

A

7010 90 79 – – – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 0,055 l

Βιομηχανία

5%

A

A

–––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7010 90 51 – – – – – – – –

Για άλλα προϊόντα
Από γυαλί μη χρωματισμένο

Βιομηχανία

5%

A

A

7010 90 99 – – – – – –

Από γυαλί χρωματισμένο

Βιομηχανία

5%

A

A

16.9.2016

7010 90 91 – – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7011 10 00 – Για τον ηλεκτρικό φωτισμό

Βιομηχανία

4%

A

A

7011 20 00 – Για καθοδικούς σωλήνες

Βιομηχανία

4%

A

A

7011 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 22 10 – – – Που γίνονται με το χέρι

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 22 90 – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 28 10 – – – Που γίνονται με το χέρι

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 28 90 – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα

Βιομηχανία

11 %

A

A

7011

Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και
τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλε
κτρικούς λαμπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια

– Ποτήρια με πόδι, άλλα από τα υαλοκεραμικά
7013 22

7013 28

– – Από μολυβδούχο κρύσταλλο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλω
πιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμε
ρισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των
κλάσεων 7010 ή 7018

7013 10 00 – Αντικείμενα υαλοκεραμικά

Παρατήρηση

EL

7013

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

L 250/837

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/838

ΣΟ 2014

– Άλλα ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά
EL

7013 33

– – Από μολυβδούχο κρύσταλλο
– – – Που γίνονται με το χέρι

7013 33 11 – – – –

Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 33 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 33 91 – – – –

Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 33 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

11 %

A

A

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 37

– – Άλλα

7013 37 10 – – – Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή
– – – Άλλα
––––

Που γίνονται με το χέρι

7013 37 51 – – – – –

Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμη
μένα

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 37 59 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

11 %

A

A

––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα

Που γίνονται με μηχανικά μέσα
Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμη
μένα

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 37 99 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

11 %

A

A

16.9.2016

7013 37 91 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7013 41 10 – – – Που γίνονται με το χέρι

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 41 90 – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 42 00 – – Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής
που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10– 6 ανά Kelvin με
ταξύ 0 °C και 300 °C

Βιομηχανία

11 %

A

A

Βιομηχανία

11 %

A

A

Περιγραφή

7013 41

– – Από μολυβδούχο κρύσταλλο

– – Άλλα

7013 49 10 – – – Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή
– – – Άλλα
7013 49 91 – – – –

Που γίνονται με το χέρι

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 49 99 – – – –

Που γίνονται με μηχανικά μέσα

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 91 10 – – – Που γίνονται με το χέρι

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 91 90 – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα

Βιομηχανία

11 %

A

A

7013 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

11 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7013 49

EL

– Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού
(άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα
από τα υαλοκεραμικά

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα αντικείμενα
7013 91

– – Από μολυβδούχο κρύσταλλο

L 250/839

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3%

A

A

7015 10 00 – Γυαλιά για ιατρικά ματογυάλια

Βιομηχανία

3%

A

A

7015 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

7016 90 10 – – Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υα
λοστάσια (βιτρό)

Βιομηχανία

3%

A

A

7016 90 40 – – Όγκοι και τούβλα, για την οικοδομή ή την κατα
σκευή

Βιομηχανία

3 % MIN
1,2 EUR/
100 kg/br

A

A

7014 00 00 Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής
από γυαλί (άλλα από εκείνα της κλάσης 7015), μη
οπτικά κατεργασμένα
7015

Γυαλιά ωρολογοποιίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά
για κοινά ή ιατρικά ματογυάλια, κυρτά, καμπυλωτά,
κοίλα ή παρόμοια, μη οπτικά κατεργασμένα. Σφαίρες
(μπάλες) κοίλες και τα τμήματά τους, από γυαλί, για
την κατασκευή αυτών των γυαλιών

Κυβόλιθοι, πλάκες, τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια και
άλλα είδη, από γυαλί, πρεσαριστό ή χυτό, έστω και
οπλισμένο, για την οικοδομή ή την κατασκευή. Κύβοι,
ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα,
για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συν
αρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό).
Γυαλί με την ονομασία «πολυκυψελωτό» ή γυαλί
«αφρώδες», σε όγκους, πλάκες-διαφράγματα, πλάκες,
κελύφη ή παρόμοιες μορφές

7016 10 00 – Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε
υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις
7016 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7016

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/840

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

3 % MIN
1,2 EUR/
100 kg/br

A

A

7017 10 00 – Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο
του πυριτίου

Βιομηχανία

3%

A

A

7017 20 00 – Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστο
λής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10– 6 ανά Κelvin
μεταξύ 0 °C και 300 °C

Βιομηχανία

3%

A

A

7017 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

7018 10 11 – – – Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7018 10 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

A

A

7018 10 30 – – Απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλ
λιέργεια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7017

EL

Βιομηχανία

7016 90 70 – – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου,
έστω και βαθμολογημένα ή ογκομετρημένα

Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσι
κών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων και
ημιπολυτίμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη, και
τα τεχνουργήματά τους άλλα από τις απομιμήσεις κο
σμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χρησι
μοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλματάκια και
άλλα είδη στολισμού, από γυαλί κατεργασμένο με φυ
σητήρα (κλωσμένο γυαλί), άλλα από τις απομιμήσεις
κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο
που δεν υπερβαίνει το 1 mm

7018 10

– Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών
φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολύτι
μων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυά
λινα είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7018

– – Χάντρες από γυαλί

L 250/841

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7018 10 51 – – – Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7018 10 59 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

7018 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

7018 20 00 – Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν
υπερβαίνει το 1 mm

Βιομηχανία

3%

A

A

7018 90 10 – – Γυάλινα μάτια. Μικροαντικείμενα από γυαλί

Βιομηχανία

3%

A

A

7018 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

7019 11 00 – – Νήματα κομμένα, με μήκος που δεν υπερβαίνει
τα 50 mm

Βιομηχανία

7%

A

A

7019 12 00 – – Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings)

Βιομηχανία

7%

A

A

7019 19 10 – – – Από συνεχείς ίνες

Βιομηχανία

7%

A

A

7019 19 90 – – – Από μη συνεχείς ίνες

Βιομηχανία

7%

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/842

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πε
τρών
EL

7019

– Άλλα

Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υα
λοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές
(π.χ. νήματα, υφάσματα)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7018 90

– Φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings)
και νήματα, κομμένα ή μη

7019 19

– – Άλλα
16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7019 31 00 – – Παραπετάσματα

Βιομηχανία

7%

A

A

7019 32 00 – – Ιστία

Βιομηχανία

5%

A

A

7019 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

7019 40 00 – Υφάσματα από νήματα με απανωτές στρώσεις (ro
vings)

Βιομηχανία

7%

A

A

7019 51 00 – – πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm

Βιομηχανία

7%

A

A

7019 52 00 – – Με πλάτος μεγαλύτερο από 30 cm, με απλό
οπλισμό υφάνσεως, με βάρος μικρότερο από
250 g/m2, από ίνες τίτλου ανά νήμα μέχρι
136 tex

Βιομηχανία

7%

A

A

7019 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

A

A

7019 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

7%

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

Περιγραφή

EL

– Ιστία, τραπεζομάντιλα, παραπετάσματα (mats),
στρώματα, πλάκες-διαφράγματα (panneau) και πα
ρόμοια προϊόντα μη υφασμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα υφάσματα

7020 00

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί

7020 00 05 – Σωλήνες αντιδραστήρων και υποδοχές από χαλαζία
που προορίζονται για επεξεργασία σε φούρνους
διάχυσης και οξείδωσης για την παραγωγή ημιαγω
γών υλικών

7020 00 07 – – Μη έτοιμες

L 250/843

– Φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για
άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξα
σφαλίζεται με το κενό

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6%

A

A

7020 00 10 – – Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο
του πυριτίου

Βιομηχανία

3%

A

A

7020 00 30 – – Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής
που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10– 6 ανά Kelvin με
ταξύ 0 °C και 300 °C

Βιομηχανία

3%

A

A

7020 00 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

7020 00 08 – – Έτοιμες

ΤΜΗΜΑ XIV — ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ
ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕ
ΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥ
ΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙ
ΣΜΑΤΑ

71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71 — ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ
ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕ
ΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥ
ΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙ
ΣΜΑΤΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

XIV

EL

– Άλλες

Παρατήρηση

L 250/844

Τομέας

ΣΟ 2014

I. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ
7101

7101 10 00 – Μαργαριτάρια φυσικά

16.9.2016

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και
κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαθιές,
ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια φυσικά ή
από καλλιέργεια, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευ
κολία της μεταφοράς

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7101 21 00 – – Ακατέργαστα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7101 22 00 – – Κατεργασμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7102 21 00 – – Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή
παρασκευασμένα για στίλβωση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7102 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7102 31 00 – – Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή
παρασκευασμένα για στίλβωση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7102 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μαργαριτάρια από καλλιέργεια

Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα
σε κόσμημα

– Βιομηχανικά

– Μη βιομηχανικά

7103 10 00 – Ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες

L 250/845

Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα δια
μάντια, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά
όχι σε αρμαθιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες πο
λύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι
ταιριασμένες, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία
της μεταφοράς

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7102 10 00 – Μη διαλεγμένα

7103

EL

7102

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7103 91 00 – – Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7103 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7104 10 00 – Χαλαζίας πιεζοηλεκτρικός

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7104 20 00 – Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λε
πτυσμένες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7104 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7105 10 00 – Από διαμάντια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7105 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/846

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αλλιώς κατεργασμένες

Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή
ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7105

Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και κα
τεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές
ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανα
σχηματισμένες, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθιές προσω
ρινά για την ευκολία της μεταφοράς

EL

7104

II. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩ
ΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
7106

7106 10 00 – Σκόνες

16.9.2016

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσω
μένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακα
τέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7106 91 00 – – Σε ακατέργαστη μορφή

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7106 92 00 – – Σε μορφές ημικατεργασμένες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7107 00 00 Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές
ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7108 11 00 – – Σκόνες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7108 12 00 – – Σε άλλες ακατέργαστες μορφές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7108 13 10 – – – Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορ
φής, με πλήρη τομή. Πλάκες. Φύλλα και ται
νίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα,
υπερβαίνει τα 0,15 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7108 13 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7108 20 00 – Για νομισματική χρήση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινω
μένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατερ
γασμένες, ή σε σκόνη

– Για μη νομισματικές χρήσεις

7108 13

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7108

– – Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές

L 250/847

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7110 19 10 – – – Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορ
φής, με πλήρη τομή. Πλάκες. Φύλλα και ται
νίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα,
υπερβαίνει τα 0,15 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7110 19 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7110 21 00 – – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7110 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7110 31 00 – – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7110 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

7109 00 00 Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε
μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

Παρατήρηση

L 250/848

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

7110

Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμέ
νες, ή σε σκόνη
– Πλατίνα

7110 19

– – Άλλα

– Παλλάδιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7110 11 00 – – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

– Ρόδιο

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7110 41 00 – – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7110 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7111 00 00 Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με
πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7112 91 00 – – Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο
με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας
που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7112 92 00 – – Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο
με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας
που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7112 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ιρίδιο, όσμιο και ρουθήνιο
EL

Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα
ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν
πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που
χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτί
μων μετάλλων

7112 30 00 – Τέφρες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις
πολύτιμων μετάλλων, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσ
οχοΐας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7112

– Άλλα

L 250/849

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7113 11 00 – – Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρω
μένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7113 19 00 – – Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυ
μένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7113 20 00 – Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέ
ταλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

7114 11 00 – – Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρω
μένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανία

2%

A

A

7114 19 00 – – Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυ
μένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανία

2%

A

A

7114 20 00 – Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέ
ταλλα

Βιομηχανία

2%

A

A

Περιγραφή

7113

EL

III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ
ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕ
ΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Παρατήρηση

L 250/850

Τομέας

ΣΟ 2014

Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών,
από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα
με πολύτιμα μέταλλα
– Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επι
στρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Είδη χρυσοχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέ
ταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέ
ταλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7114

– Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επι
στρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7115 10 00 – Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από
πλατίνα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7115 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7116 20 11 – – Περιδέραια, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα,
αποκλειστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέ
τρες, απλώς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς
κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7116 20 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7117 11 00 – – Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά

Βιομηχανία

4%

A

A

7117 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

7115

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
EL

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλ
λιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από
πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες

7116 10 00 – Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια
7116 20

7117

– Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες
συνθετικές ή ανασχηματισμένες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7116

Απομιμήσεις κοσμημάτων
– Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα, επι
χρυσωμένα ή επιπλατινωμένα

L 250/851

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

A

A

7118 10 00 – Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλο
φορία, άλλα από τα χρυσά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7118 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7201 10 11 – – – Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερ
βαίνει το 1 %

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

7201 10 19 – – – Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει
το 1 %

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

7201 10 30 – – Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του
0,1 % και κατώτερο του 0,4 % μαγγάνιο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

7117 90 00 – Άλλα
7118

Νομίσματα

ΤΜΗΜΑ XV — ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡ
ΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72 — ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ
ΧΑΛΥΒΑΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

XV

I. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή ΣΚΟΝΗΣ
7201

Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρι
κοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές

7201 10

– Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που πε
ριέχουν κατά βάρος 0,5 % ή λιγότερο φωσφόρο

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/852

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,4 % ή περισσότερο
μαγγάνιο

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7201 10 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1 %
μαγγάνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7201 20 00 – Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που πε
ριέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % φω
σφόρο

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

7201 50 10 – – Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα που περιέ
χουν κατά βάρος από 0,3 % μέχρι και 1 % τιτά
νιο και από 0,5 % μέχρι και 1 % βανάδιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7201 50 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

7202 11 20 – – – Κράμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος
που δεν υπερβαίνει τα 5 mm και περιεκτικό
τητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει
το 65 %

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7202 11 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7202 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

7201 50

Σιδηροκράματα
– Σιδηρομαγγάνιο

7202 11

– – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2 %
άνθρακα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7202

– Ακατέργαστα κράματα χυτοσιδήρου, χυτοσίδηροι
spiegel

– Σιδηροπυρίτιο
L 250/853

7202 21 00 – – Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το
55 %

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7202 29 10 – – – Που περιέχει κατά βάρος 4 % ή περισσότερο
αλλά όχι πάνω από 10 % μαγνήσιο

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

7202 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

7202 30 00 – Σιδηροπυριτιο-μαγγάνιο

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7202 41 10 – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από
4 % αλλά όχι περισσότερο από 6 % άνθρακα

Βιομηχανία

4%

A

A

7202 41 90 – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από
6 % άνθρακα

Βιομηχανία

4%

A

A

7202 49 10 – – – Που περιέχει κατά βάρος 0,05 % ή λιγότερο
άνθρακα

Βιομηχανία

7%

A

A

7202 49 50 – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από
0,05 % αλλά όχι περισσότερο από 0,5 % άν
θρακα

Βιομηχανία

7%

A

A

7202 49 90 – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από
0,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άν
θρακα

Βιομηχανία

7%

A

A

7202 50 00 – Σιδηροπυριτιο-χρώμιο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7202 60 00 – Σιδηρονικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7202 29

Περιγραφή

– – Άλλα

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7202 49

– – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 %
άνθρακα

EL

– Σιδηροχρώμιο
7202 41

Παρατήρηση

L 250/854

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7202 70 00 – Σιδηρομολυβδαίνιο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7202 80 00 – Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7202 91 00 – – Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυριτιο-τιτάνιο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7202 92 00 – – Σιδηροβανάδιο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7202 93 00 – – Σιδηρονιόβιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7202 99 10 – – – Σιδηροφωσφορούχο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7202 99 30 – – – Σιδηροπυριτιο-μαγνήσιο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7202 99 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7203 10 00 – Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας
αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7203 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

7203

Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας
αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδη
ρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή
παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα
κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρό
μοιες μορφές

Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή
χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε
τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα

L 250/855

7204

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7202 99

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7204 21 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 8 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7204 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7204 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7204 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερω
μένο σίδηρο ή χάλυβα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

7204 10 00 – Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου

7204 21

EL

– Απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοκραμάτων
– – Από ανοξείδωτο χάλυβα

– – Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, απο
κόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα,
ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση
ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα

7204 41 10 – – – Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα
(ροκανίδια), αποκόμματα υπολείμματα αλέ
σματος, πριονίσματα και ρινίσματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα απορρίμματα και θραύσματα
7204 41

Παρατήρηση

L 250/856

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κό
ψιμο σε σχήματα
7204 41 91 – – – –

Σε δέματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7204 41 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7204 49

– – Άλλα

7204 49 10 – – – Κομματιασμένα

7204 49 30 – – – –

Σε δέματα

16.9.2016

– – – Άλλα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7204 50 00 – Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7205 21 00 – – Από χαλυβοκράματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7205 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7206 10 00 – Πλινθώματα (τύποι)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7206 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7204 49 90 – – – –

7205

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κα
τοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα

7205 10 00 – Κόκκοι
– Σκόνες

7206

7207

Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα
(τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση
τον σίδηρο της κλάσης 7203

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χά
λυβες
– Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 %
άνθρακα

7207 11

– – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και
στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο
φορές του πάχους

7207 11 11 – – – –

Από χάλυβες από αποκοπή

L 250/857

– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Άλλα
Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 130 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 11 16 – – – – –

Με πάχος που υπερβαίνει τα 130 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 12 10 – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 12 90 – – – Σφυρηλατημένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 11 90 – – – Σφυρηλατημένα
– – Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή

– – Άλλα
– – – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική

7207 19 12 – – – –

Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύ
τευση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 19 19 – – – –

Σφυρηλατημένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 19 80 – – – Άλλα
7207 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7207 19

EL

7207 11 14 – – – – –

7207 12

Παρατήρηση

L 250/858

ΣΟ 2014

– Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο
άνθρακα
– – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και
στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο
φορές του πάχους

7207 20 11 – – – –

Από χάλυβες από αποκοπή

16.9.2016

– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος
Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 20 17 – – – – –

0,6 % ή περισσότερο άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 20 32 – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 20 39 – – – Σφυρηλατημένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 20 52 – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 20 59 – – – Σφυρηλατημένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 20 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7207 20 19 – – – Σφυρηλατημένα
– – Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή

– – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο
από 0,6 % άνθρακα

EL

7207 20 15 – – – – –

7208

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο,
που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρω
μένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα

7208 10 00 – Περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε
θερμή έλαση, με ανάγλυφα σχέδια

7208 25 00 – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

L 250/859

– Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς υποβληθεί
σε θερμή έλαση, καθαρισμένα με οξύ

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7208 26 00 – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο
των 4,75 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 27 00 – – Με πάχος κατώτερο των 3 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 36 00 – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 37 00 – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 10 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 38 00 – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο
των 4,75 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 39 00 – – Με πάχος κατώτερο των 3 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 40 00 – Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε
θερμή κατάσταση, με ανάγλυφα σχέδια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/860

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε
θερμή κατάσταση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί
σε θερμή κατάσταση
7208 51

– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

7208 51 20 – – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm
– – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά
δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος
2 050 mm ή περισσότερο

16.9.2016

7208 51 91 – – – –

Περιγραφή

7208 51 98 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 10 mm

7208 52 10 – – – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή
σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν
υπερβαίνει τα 1 250 mm

7208 52 91 – – – –

2 050 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 52 99 – – – –

Κατώτερο των 2 050 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 53 10 – – – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή
σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν
υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος
4 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 53 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 54 00 – – Με πάχος κατώτερο των 3 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 90 20 – – Διάτρητο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7208 90

– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο
των 4,75 mm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα, με πλάτος

7208 53

Παρατήρηση

EL

7208 52

Κατώτερο των 2 050 mm

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλα

L 250/861

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 16 10 – – – Με την ονομασία «μαγνητικά»

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 16 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 17 10 – – – Με την ονομασία «μαγνητικά»

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 17 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209

Περιγραφή

EL

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο,
που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρω
μένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα

Παρατήρηση

L 250/862

Τομέας

ΣΟ 2014

– Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή
κατάσταση
7209 15 00 – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο

7209 17

7209 18

– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώ
τερο των 3 mm

– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 1 mm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7209 16

– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

7209 18 10 – – – Με την ονομασία «μαγνητικά»
– – – Άλλα
Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά
λιγότερο των 0,5 mm

16.9.2016

7209 18 91 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Με πάχος κατώτερο των 0,35 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 26 10 – – – Με την ονομασία «ηλεκτρικά»

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 26 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 27 10 – – – Με την ονομασία «ηλεκτρικά»

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 27 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 28 10 – – – Με την ονομασία «ηλεκτρικά»

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 28 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 90 20 – – Διάτρητο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7209 18 99 – – – –

– Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυ
χρή κατάσταση
7209 25 00 – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 26

7209 28

7209 90

– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώ
τερο των 3 mm

– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 1 mm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7209 27

Παρατήρηση

EL

Τομέας

16.9.2016

Περιγραφή

ΣΟ 2014

– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

– Άλλα

L 250/863

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 12 20 – – – Λευκοσίδηρος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 12 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 20 00 – Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο
μαυρισμένος σίδηρος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 30 00 – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 41 00 – – Κυματοειδή

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 50 00 – Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο
και οξείδια του χρωμίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210

Περιγραφή

EL

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο,
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα

Παρατήρηση

L 250/864

Τομέας

ΣΟ 2014

– Επικασσιτερωμένα
7210 11 00 – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο
7210 12

– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα

– Επενδυμένα με αργίλιο
16.9.2016

7210 61 00 – – Επενδυμένα με κράματα αργιλίου και ψευδαργύ
ρου

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 70 10 – – Λευκοσίδηρος βερνικωμένος. Προϊόντα επενδυ
μένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια
χρωμίου, βερνικωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 70 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 90 30 – – Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 90 40 – – Επικασσιτερωμένα και τυπωτά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7211 13 00 – – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε
κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει
τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο,
μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν
ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7211 14 00 – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7211 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7210 69 00 – – Άλλα
7210 70

7211

– Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική
ύλη

– Άλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm,
μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7210 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

L 250/865

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

L 250/866

ΣΟ 2014

– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
EL

7211 23

– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
0,25 % άνθρακα

7211 23 20 – – – Με την ονομασία «ηλεκτρικά»
– – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7211 23 80 – – – –

Με πάχος κατώτερο των 0,35 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7211 90 20 – – Διάτρητο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7211 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 20 00 – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7211 29 00 – – Άλλα
7211 90

– Άλλα

7212

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm,
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα

7212 10

– Επικασσιτερωμένα

7212 10 10 – – Λευκοσίδηρος, που έχει
επεξεργασία στην επιφάνεια

απλώς

υποστεί

16.9.2016

Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7211 23 30 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 40 20 – – Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος. Προϊόντα,
επενδυμένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και
οξείδια χρωμίου, βερνικωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 40 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 50 20 – – Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο
και οξείδια του χρωμίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 50 30 – – Επιχρωμιωμένα ή επινικελωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 50 40 – – Επιχαλκωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 50 61 – – – Επενδυμένα με κράματα αργιλίου και ψευδαρ
γύρου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 50 69 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 50 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 60 00 – Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7212 30 00 – Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα
7212 40

– Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική
ύλη

– Αλλιώς επενδυμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7212 50

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Επενδυμένα με αργίλιο

L 250/867

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7213 10 00 – Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα
ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7213 20 00 – Από χάλυβες από αποκοπή

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7213 91 10 – – – Για οπλισμό σκυροδέματος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7213 91 20 – – – Για πλέγμα επισώτρων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7213

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/868

Τομέας

ΣΟ 2014

Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες
EL

7213 91

– – Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των
14 mm

– – – Άλλα
Που περιέχει κατά βάρος 0,06 % άνθρακα
ή λιγότερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7213 91 49 – – – –

Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από
0,06 % άνθρακα αλλά λιγότερο από
0,25 %

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7213 91 70 – – – –

Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισ
σότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,75 %
άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7213 91 90 – – – –

Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από
0,75 % άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

16.9.2016

7213 91 41 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7213 99 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
0,25 % άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7213 99 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσό
τερο άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7214 10 00 – Σφυρηλατημένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7214 20 00 – Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα
ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης
ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7214 30 00 – Από χάλυβες από αποκοπή

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7214 91 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
0,25 % άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7214 91 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσό
τερο άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7213 99

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που
έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε
θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υπο
στεί στρίψιμο μετά την έλαση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7214

– Άλλα

7214 91

– – Τομής ορθογωνίου

L 250/869

7214 99

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– – Άλλα
EL

– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
0,25 % άνθρακα
7214 99 10 – – – –
––––

Για οπλισμό σκυροδέματος
Κυκλικής τομής με διάμετρο
80 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7214 99 39 – – – – –

Κατώτερο των 80 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7214 99 50 – – – –

Άλλα

– – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσό
τερο άνθρακα
––––

Κυκλικής τομής με διάμετρο

7214 99 71 – – – – –

80 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7214 99 79 – – – – –

Κατώτερο των 80 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7214 99 95 – – – –

Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7214 99 31 – – – – –

7215

Παρατήρηση

L 250/870

ΣΟ 2014

Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυ
βες
16.9.2016

7215 10 00 – Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρ
θεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7215 50 11 – – – Τομής ορθογωνίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7215 50 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7215 50 80 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσό
τερο άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7215 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 21 00 – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 22 00 – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7215 50

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυ
χρή κατάσταση
EL

– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
0,25 % άνθρακα

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες

7216 10 00 – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η,
που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατά
σταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7216

– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που
έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατά
σταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm

L 250/871

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7216 31 10 – – – Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 220 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 31 90 – – – Με ύψος περισσότερο των 220 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

7216 31

– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U

– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ι
– – – Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 220 mm

7216 32 11 – – – –

Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 32 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7216 32

EL

– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η,
που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατά
σταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο

Παρατήρηση

L 250/872

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Με ύψος περισσότερο των 220 mm
7216 32 91 – – – –

Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 32 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 33

– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Η
16.9.2016

7216 33 10 – – – Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 180 mm

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 40 10 – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 40 90 – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 50 91 – – – Πλατέα είδη με εξογκώματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 50 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 61 10 – – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L,
U, Z, ωμέγα ή ανοικτού σωλήνα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 61 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 33 90 – – – Με ύψος περισσότερο των 180 mm
7216 40

– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που
έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατά
σταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο

– Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν
απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

7216 50 10 – – Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγε
γραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η
πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 mm
– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7216 50

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρ
θεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση
7216 61

– – Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που
έχουν ελαθεί

L 250/873

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 91 10 – – – Λαμαρίνες με νευρώσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 91 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7216 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

7216 69 00 – – Άλλα

EL

– Άλλα
7216 91

Παρατήρηση

L 250/874

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατά
σταση

Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

7217 10

– Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα
– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
0,25 % άνθρακα

7217 10 10 – – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της
εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7217

– – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της
εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των
0,8 mm
Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοι
λώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρ
κεια της έλασης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 10 39 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

16.9.2016

7217 10 31 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7217 10 50 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσό
τερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 10 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο
άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 20 10 – – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της
εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 20 30 – – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της
εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των
0,8 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 20 50 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσό
τερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 20 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο
άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 30 41 – – – Επιχαλκωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 30 49 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

7217 20

– Επιψευδαργυρωμένα

7217 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
0,25 % άνθρακα

– Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα
– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
0,25 % άνθρακα

L 250/875

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7217 30 50 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσό
τερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 30 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο
άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 90 20 – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
0,25 % άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 90 50 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσό
τερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7217 90 90 – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο
άνθρακα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7218 91 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7218 91 80 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/876

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

7217 90

– Άλλα

7218

Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες
πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδω
τους χάλυβες

7218 10 00 – Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

III. ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

– Άλλα
7218 91

– – Τομής ορθογωνίου

16.9.2016

7218 99

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– – – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη
7218 99 11 – – – –

Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύ
τευση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7218 99 19 – – – –

Σφυρηλατημένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– – – Άλλα
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύ
τευση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7218 99 80 – – – –

Σφυρηλατημένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 12 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 12 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες,
με πλάτος 600 mm ή περισσότερο
– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, πε
ριτυλιγμένα

7219 11 00 – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7219 12

7219 13

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7218 99 20 – – – –

– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 10 mm

– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο
των 4,75 mm
L 250/877

7219 13 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 14 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 14 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 21 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 21 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 22 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 22 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 23 00 – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο
των 4,75 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 24 00 – – Με πάχος κατώτερο των 3 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

7219 13 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
2,5 % νικέλιο

Παρατήρηση

L 250/878

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

7219 14

– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm

7219 21

7219 22

– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη
περιτυλιγμένα

– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 10 mm

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 32 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 32 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 33 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 33 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 34 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 34 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

7219 32

7219 34

7219 35

– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο
των 4,75 mm

– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώ
τερο των 3 mm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7219 33

EL

7219 31 00 – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 1 mm

– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
L 250/879

7219 35 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 90 20 – – Διάτρητο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7219 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7220 11 00 – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7220 12 00 – – Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7220 20 21 – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7220 20 29 – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

7219 35 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
2,5 % νικέλιο

Παρατήρηση

L 250/880

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

7219 90

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες,
με πλάτος κατώτερο των 600 mm
– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

7220 20

– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7220

– Άλλα

– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο, που περιέχουν
κατά βάρος

– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 mm αλλά κα
τώτερο των 3 mm, που περιέχουν κατά βάρος
16.9.2016

7220 20 41 – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7220 20 81 – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7220 20 89 – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7220 90 20 – – Διάτρητο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7220 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7221 00 10 – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο
νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7221 00 90 – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νι
κέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7220 20 49 – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
– – Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm, που
περιέχουν κατά βάρος

7221 00

7222

– Άλλα

Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυ
βες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7220 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδω
τους χάλυβες
– Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή εφελκυστεί σε
θερμή κατάσταση

7222 11

– – Κυκλικής τομής

7222 11 11 – – – –

2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

L 250/881

– – – Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που πε
ριέχουν κατά βάρος

Περιγραφή

7222 11 19 – – – –

Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A
EL

– – – Με διάμετρο μικρότερη από 80 mm, που πε
ριέχουν κατά βάρος
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 11 89 – – – –

Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 19 10 – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσό
τερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 19 90 – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 20

– – Άλλα

– Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυ
χρή κατάσταση
– – Κυκλικής τομής

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7222 11 81 – – – –

7222 19

Παρατήρηση

L 250/882

ΣΟ 2014

– – – Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που πε
ριέχουν κατά βάρος
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 20 19 – – – –

Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– – – Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λι
γότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βά
ρος
7222 20 21 – – – –

2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

16.9.2016

7222 20 11 – – – –

Περιγραφή

7222 20 29 – – – –

Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A
EL

– – – Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που πε
ριέχουν κατά βάρος
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 20 39 – – – –

Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 20 81 – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 20 89 – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 30 51 – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 30 91 – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 30 97 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– – Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος

– Άλλες ράβδοι
– – Σφυρηλατημένες, που περιέχουν κατά βάρος

7222 40

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7222 20 31 – – – –

7222 30

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Είδη με καθορισμένη μορφή
L 250/883

7222 40 10 – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κα
τάσταση

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7222 40 50 – – Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή
κατάσταση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7222 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7223 00 11 – – Που περιέχουν κατά βάρος 28 % έως και 31 %
νικέλιο και 20 % έως και 22 % χρώμιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7223 00 19 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7223 00 91 – – Που περιέχουν κατά βάρος 13 % έως και 25 %
χρώμιο και 3,5 % έως και 6 % αργίλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7223 00 99 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/884

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

7223 00

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες
– Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο
νικέλιο
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νι
κέλιο

IV. ΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ
ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ
Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλ
λες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα
χαλυβοκράματα

7224 10

– Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές

7224 10 10 – – Από χάλυβα εργαλείων

16.9.2016

7224

Περιγραφή

7224 10 90 – – Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

EL

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

7224 90

– Άλλα

7224 90 02 – – Από χάλυβα εργαλείων
– – Άλλα

––––

Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή
που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση

–––––

Και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο
κατά δύο φορές του πάχους
Από χάλυβες ταχείας κοπής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7224 90 05 – – – – – –

Που περιέχουν κατά βάρος 0,7 % ή
λιγότερο άνθρακα, από 0,5 % έως και
1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως
και 2,3 % πυρίτιο. Που περιέχουν
κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο
βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να
προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικό
τητα που αναφέρεται στη σημείωση 1
στοιχείο στ) του παρόντος κεφαλαίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7224 90 07 – – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7224 90 14 – – – – –

Άλλα

L 250/885

7224 90 03 – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια

Περιγραφή

7224 90 18 – – – –

Σφυρηλατημένα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

L 250/886

ΣΟ 2014

EL

– – – Άλλα

––––

Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή
που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση

Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 %
έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως
και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 %
ή λιγότερο μολυβδαίνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7224 90 38 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 19 10 – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 19 90 – – – Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7224 90 90 – – – –

7225

Σφυρηλατημένα

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα,
με πλάτος 600 mm ή περισσότερο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7224 90 31 – – – – –

– Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητι
κοί»

7225 11 00 – – Σε κόκκους καθορισμένης μορφής

7225 19

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7225 30 10 – – Από χάλυβα εργαλείων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 30 30 – – Από χάλυβες ταχείας κοπής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 40 12 – – Από χάλυβα εργαλείων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 40 15 – – Από χάλυβες ταχείας κοπής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 40 40 – – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 40 60 – – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 10 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 40 90 – – – Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 30

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατά
σταση, περιτυλιγμένα
EL

– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατά
σταση, μη περιτυλιγμένα

– – Άλλα

7225 50

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7225 40

– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατά
σταση
L 250/887

7225 50 20 – – Από χάλυβες ταχείας κοπής

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 91 00 – – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 92 00 – – Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7226 19 10 – – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7226 19 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7226 20 00 – Από χάλυβες ταχείας κοπής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7225 50 80 – – Άλλα
– Άλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα,
με πλάτος κατώτερο των 600 mm
– Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητι
κοί»

7226 11 00 – – Σε κόκκους καθορισμένης μορφής
7226 19

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7226

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/888

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

7226 91 20 – – – Από χάλυβα εργαλείων

16.9.2016

7226 91

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7226 91 99 – – – –

Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7226 99 10 – – – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7226 99 30 – – – Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7226 99 70 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7227 10 00 – Από χάλυβες ταχείας κοπής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7227 20 00 – Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7226 92 00 – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
7226 99

7227

7227 90

– – Άλλα

Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκρά
ματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

EL

7226 91 91 – – – –

– Άλλα

L 250/889

7227 90 10 – – Που περιέχει κατά βάρος 0,0008 % ή περισσό
τερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προ
σεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέ
ρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του παρόντος
κεφαλαίου

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7227 90 50 – – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και
1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώ
μιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυ
βδαίνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7227 90 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 10 20 – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κα
τάσταση· που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέ
ταλλο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 10 50 – – Σφυρηλατημένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χα
λυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χα
λυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες

7228 10

– Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής

7228 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7228

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/890

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους

7228 20 10 – – Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί σε θερμή
κατάσταση στις τέσσερις πλευρές
– – Άλλα

16.9.2016

7228 20 91 – – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση· που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε
θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με
άλλο μέταλλο

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 30 41 – – – Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 mm ή περισ
σότερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 30 49 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

7228 20 99 – – – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

7228 30

– Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί
σε θερμή κατάσταση

7228 30 20 – – Από χάλυβα εργαλείων

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και
1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώ
μιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυ
βδαίνιο

– – – Κυκλικής τομής, με διάμετρο

80 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 30 69 – – – –

Κατώτερο των 80 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 30 70 – – – Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί σε θερμή
κατάσταση στις τέσσερις πλευρές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 30 89 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

L 250/891

7228 30 61 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7228 40 10 – – Από χάλυβα εργαλείων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 50 20 – – Από χάλυβα εργαλείων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 50 40 – – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και
1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώ
μιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυ
βδαίνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 40

– Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί

– Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί
σε ψυχρή κατάσταση

– – – Κυκλικής τομής, με διάμετρο
7228 50 61 – – – –

80 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 50 69 – – – –

Κατώτερο των 80 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 60 20 – – Από χάλυβα εργαλείων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 60 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 50 80 – – – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

7228 60

Παρατήρηση

EL

7228 50

Περιγραφή

L 250/892

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες ράβδοι

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7228 70 10 – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κα
τάσταση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 70 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 80 00 – Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7229 90 20 – – Από χάλυβες ταχείας κοπής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7229 90 50 – – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και
1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώ
μιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυ
βδαίνιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7229 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7228 70

– Είδη με καθορισμένη μορφή

– Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73 — ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ
ΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

7301

Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω
και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα
στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνο
νται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα

7301 10 00 – Πάσσαλοι πλατυσμένοι

L 250/893

73

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα

7229 20 00 – Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους
7229 90

Παρατήρηση

EL

7229

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Περιγραφή

7301 20 00 – Είδη με καθορισμένη μορφή

7302 10

– Σιδηροτροχιές

7302 10 10 – – Αγωγοί ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο
μέταλλο

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– – Άλλα
– – – Νέα
––––

Σιδηροτροχιές «Vignole»

7302 10 22 – – – – –

Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των
36 kg

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7302 10 28 – – – – –

Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των
36 kg

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Αυλακωτές σιδηροτροχιές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7302 10 50 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

16.9.2016

7302 10 40 – – – –

7302 10 90 – – – Μεταχειρισμένα

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο,
σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδο
ντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ρά
βδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία δια
σταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετή
ρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύ
σφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλά
τους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την
τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηρο
τροχιών

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

EL

7302

Τομέας

L 250/894

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7302 30 00 – Κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού
των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή
αλλαγής τροχιών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7302 40 00 – Συνδετήρες και πλάκες στήριξης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7302 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7303 00 10 – Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για διοχέτευση με πίεση

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

7303 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 19 10 – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα
168,3 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 19 30 – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα
168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα
406,4 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 19 90 – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα
406,4 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7303 00

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή
κοίλα, από χυτοσίδηρο

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή
κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα
– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου

7304 11 00 – – Από ανοξείδωτο χάλυβα
7304 19

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7304

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

L 250/895

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7304 22 00 – – Διατρητικά στελέχη από ανοξείδωτους χάλυβες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 23 00 – – Άλλα διατρητικά στελέχη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 24 00 – – Άλλοι, από ανοξείδωτους χάλυβες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 29 10 – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα
168,3 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 29 30 – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα
168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα
406,4 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 29 90 – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα
406,4 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 31 20 – – – Ακριβείας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 31 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

– – Άλλα

– Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες
7304 31

7304 39

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7304 29

EL

– Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμά
των των φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά
στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την
εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου

Παρατήρηση

L 250/896

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατά
σταση

– – Άλλα
16.9.2016

7304 39 10 – – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με
ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται απο
κλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης
μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
EL

––––

Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους
μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγο
νται «gaz»

7304 39 52 – – – – –

Επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 39 58 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο

7304 39 92 – – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 39 93 – – – – –

Υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 406,4 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 39 98 – – – – –

Που υπερβαίνει τα 406,4 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες
7304 41 00 – – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατά
σταση
7304 49

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

– – Άλλα

7304 49 10 – – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με
ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται απο
κλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης
μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος
– – – Άλλα
Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει
τα 168,3 mm

L 250/897

7304 49 93 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα
168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα
406,4 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 49 99 – – – –

Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα
406,4 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

EL

7304 49 95 – – – –

Παρατήρηση

L 250/898

ΣΟ 2014

– Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα
– – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατά
σταση
– – – Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος,
από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος
από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από
0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως,
0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος
7304 51 12 – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 51 18 – – – –

Που υπερβαίνει τα 0,5 m

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7304 51

– – – Άλλα
7304 51 81 – – – –

Ακριβείας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 51 89 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 59

– – Άλλα

16.9.2016

7304 59 10 – – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με
ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται απο
κλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης
μορφής και με διαφορετικό πάχoς τοιχώματος

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

EL

– – – Άλλοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο
πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά
βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα
και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, εν
δεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με
μήκος
7304 59 32 – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 59 38 – – – –

Που υπερβαίνει τα 0,5 m

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 59 92 – – – –

Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει
τα 168,3 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 59 93 – – – –

Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα
168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα
406,4 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7304 59 99 – – – –

Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα
406,4 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7305

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

7304 90 00 – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή
πριτσινωμένοι), κυκλικής διατομής με εξωτερική διά
μετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή
χάλυβα
– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου
L 250/899

7305 11 00 – – Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο
(ηλεκτρόδιο και συλλίπασμα)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7305 12 00 – – Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7305 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7305 20 00 – Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμά
των των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται
για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7305 31 00 – – Συγκολλημένοι κατά μήκος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7305 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7305 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 11 10 – – – Συγκολλημένοι κατά μήκος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 11 90 – – – Συγκολλημένοι ελικοειδώς

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 19 10 – – – Συγκολλημένοι κατά μήκος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 19 90 – – – Συγκολλημένοι ελικοειδώς

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/900

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλοι, συγκολλημένοι

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη
μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκω
μένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο
ή χάλυβα
– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου

7306 11

7306 19

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7306

– – Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες

– – Άλλα
16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7306 21 00 – – Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 30 11 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 30 19 – – – Που υπερβαίνει τα 2 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

7306 30

EL

– Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμά
των των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή
αερίου

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος

– – Άλλα
– – – Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί
να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται «gaz»
7306 30 41 – – – –

Επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 30 49 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σί
δηρο ή από αμιγείς χάλυβες

– – – Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο
––––

Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
Επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 30 77 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 30 80 – – – –

Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 406,4 mm

L 250/901

7306 30 72 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7306 40 20 – – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατά
σταση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 40 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 50 20 – – Ακριβείας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 50 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 40

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/902

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανο
ξείδωτους χάλυβες
EL

7306 50

– Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα
χαλυβοκράματα

7306 61

– – Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής

7306 61 10 – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα
– – – Άλλα
7306 61 92 – – – –

Με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει
τα 2 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 61 99 – – – –

Με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα
2 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 69 10 – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 69 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7306 69

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυ
κλική

– – Με τομή άλλη από την κυκλική, άλλη από την
τετράγωνη ή ορθογώνια

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7307 11 10 – – – Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρη
σιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 19 10 – – – Από ελατό χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 22 10 – – – Περιβλήματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7307 22 90 – – – Γωνίες και καμπύλες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 23 10 – – – Γωνίες και καμπύλες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 23 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περι
βλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
EL

– Χυτά
7307 11

– – Άλλα

– Άλλοι, από ανοξείδωτους χάλυβες
7307 21 00 – – Συζευκτήρες
7307 22

7307 23

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7307 19

– – Από μη ελατό χυτοσίδηρο

– – Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες

– – Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο
L 250/903

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7307 29 10 – – – Με βόλτες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 29 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 92 10 – – – Περιβλήματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7307 92 90 – – – Γωνίες και καμπύλες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 29

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/904

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– Άλλα

7307 92

7307 93

– – Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες

– – Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο
– – – Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμε
τρος δεν υπερβαίνει τα 609,6 mm

7307 93 11 – – – –

Γωνίες και καμπύλες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 93 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7307 91 00 – – Συζευκτήρες

– – – Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμε
τρος υπερβαίνει τα 609,6 mm
Γωνίες και καμπύλες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 93 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

16.9.2016

7307 93 91 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7307 99 10 – – – Με βόλτες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7307 99 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7308 10 00 – Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7308 20 00 – Πύργοι και πυλώνες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7308 30 00 – Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περβάζια
και κατώφλια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7308 40 00 – Υλικό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλουπάρι
σμα του μπετόν, τα υποστηρίγματα τοίχων ή για
υποστυλώσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7307 99

– – Άλλα

Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και
στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυ
λώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα
και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγ
ματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χά
λυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλά
σης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη
μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σί
δηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιη
θούν σε κατασκευές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7308 90

Παρατήρηση

EL

7308

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες
L 250/905

7308 90 51 – – – Πλάκες-διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτε
ρικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και
μια μονωτική ψυχή

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7308 90 59 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7308 90 98 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

7309 00 51 – – – Που υπερβαίνει τα 100 000 l

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

7309 00 59 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 l

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

7309 00 90 – Για στερεά

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7309 00

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για
όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιη
μένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με
χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανι
κές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επέν
δυση ή θερμομόνωση

– Για υγρά
7309 00 30 – – Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση
– – Άλλα, με χωρητικότητα

7310 10 00 – Με χωρητικότητα 50 l ή περισσότερο

16.9.2016

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και πα
ρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιε
σμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σί
δηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει
τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω
και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7309 00 10 – Για αέρια (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα
αέρια)

7310

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/906

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7310 21 11 – – – Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για είδη διατροφής

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7310 21 19 – – – Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για ποτά

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 l
EL

7310 21

– – Κουτιά για να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθο
κόλληση (sertissage)

7310 21 91 – – – –

Κατώτερο των 0,5 mm

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7310 21 99 – – – –

0,5 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7310 29 10 – – – Με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 0,5 mm

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7310 29 90 – – – Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από
0,5 mm

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7311 00 11 – – – Κατώτερη των 20 l

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7311 00 13 – – – Ίση ή ανώτερη των 20 l μέχρι και 50 l

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7310 29

7311 00

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα, με πάχος τοιχώματος

Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτο
σίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
– Χωρίς συγκόλληση (χυτά)
– – Για πίεση 165 bar ή μεγαλύτερη, με χωρητικό
τητα
L 250/907

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7311 00 19 – – – Υπερβαίνει τα 50 l

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7311 00 30 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7311 00 91 – – Κατώτερη των 1 000 l

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7311 00 99 – – Ίση ή μεγαλύτερη των 1 000 l

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/908

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα, με χωρητικότητα

Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα), καλώδια (πολύ
κλωνα συρματόσχοινα), πλεξίδες, αρτάνες (σαμπάνια)
και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονω
μένα για την ηλεκτροτεχνία

7312 10

– Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα) και καλώδια
(πολύκλωνα συρματόσχοινα)

7312 10 20 – – Από ανοξείδωτο χάλυβα
– – Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της
εγκάρσιας τομής

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7312

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 3 mm
7312 10 41 – – – –

Επενδυμένα με κράματα χαλκού-ψευδαργύ
ρου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7312 10 49 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– – – Που υπερβαίνει τα 3 mm

7312 10 61 – – – – –

Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα)
Μη επενδυμένα

16.9.2016

––––

Περιγραφή

–––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Επενδυμένα
Επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7312 10 69 – – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα), στα
οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια clos
(κομμένα σε ορισμένα μήκη)
Μη επενδυμένα ή απλώς επιψευδαργυρω
μένα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση
της εγκάρσιας τομής
Που υπερβαίνει τα 3 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 12 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7312 10 83 – – – – – –

Που υπερβαίνει τα 12 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 24 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7312 10 85 – – – – – –

Που υπερβαίνει τα 24 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 48 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7312 10 89 – – – – – –

Που υπερβαίνει τα 48 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7312 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7313 00 00 Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστρέμ
ματα αγκαθωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο (τσέρκι) σι
δήρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται
για περιφράξεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Άλλα

L 250/909

7312 10 81 – – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

–––––

7312 10 98 – – – – –

EL

7312 10 65 – – – – – –

––––

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7314 12 00 – – Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για
μηχανές, από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7314 14 00 – – Άλλα μεταλλικά υφάσματα, από ανοξείδωτο χά
λυβα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7314 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7314 20 10 – – Από σύρματα με νευρώσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7314 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7314 31 00 – – Επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7314 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7314 41 00 – – Επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7314 42 00 – – Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7314

Περιγραφή

EL

Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και δι
χτυωτά, από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα
και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγμα
τος), από σίδηρο ή χάλυβα

Παρατήρηση

L 250/910

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μεταλλικά υφασμένα υφάσματα

– Πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία
συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη
διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη
από 3 mm και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφά
νεια τουλάχιστον 100 cm2

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7314 20

– Άλλα πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα
σημεία συνάντησης

– Άλλα μεταλλικά πλέγματα και διχτυωτά
16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7314 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7314 50 00 – Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε
μορφή πλέγματος)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7315 11 10 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδή
λατα και μοτοποδήλατα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7315 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7315 12 00 – – Άλλες αλυσίδες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7315 19 00 – – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7315 20 00 – Αλυσίδες αντιολισθητικές

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7315 81 00 – – Αλυσίδες με κρίκους με στηρίγματα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7315 82 00 – – Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7315 89 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7315 90 00 – Άλλα μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7316 00 00 Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτο
σίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7315

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους, από χυτοσί
δηρο, σίδηρο ή χάλυβα
– Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους
– – Αλυσίδες σε κυλίνδρους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7315 11

– Άλλες αλυσίδες

L 250/911

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7317 00 20 – – Καρφιά συνδεδεμένα σε ταινίες ή σε σπειρώματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7317 00 60 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7317 00 80 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 12 10 – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 12 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 13 00 – – Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7317 00

Περιγραφή

EL

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί,
συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή λοξότμητοι
και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα,
έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά
που έχουν κεφάλι από χαλκό

Παρατήρηση

L 250/912

Τομέας

ΣΟ 2014

– Συρματοποιίας

Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά
με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα,
καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες
σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελα
τήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή
χάλυβα
– Είδη με σπείρωμα

7318 11 00 – – Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια)
7318 12

7318 14

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7318

– – Άλλοι (κοχλίες για ξύλα)

7318 14 10 – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα

16.9.2016

– – Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που
ανοίγουν κατά το βίδωμά τους

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Έλικες για λαμαρίνες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 14 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 15

EL

7318 14 91 – – – –

– – Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα
περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους

– – – Άλλα
7318 15 20 – – – –

––––

Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σι
δηροτροχιών
Άλλα

–––––

Χωρίς κεφάλι

7318 15 30 – – – – – –

Από ανοξείδωτο χάλυβα

––––––

Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση
στην έλξη

7318 15 41 – – – – – – –

Μικρότερη από 800 MPa

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 15 49 – – – – – – –

800 MPa ή μεγαλύτερη

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

–––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7318 15 10 – – – Κομμένοι από σώματα με πλήρη τομή, και με
πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα
6 mm

Με κεφάλι

7318 15 51 – – – – – – –

Με εγκοπή ή σταυροειδή χάραξη
Από ανοξείδωτο χάλυβα

L 250/913

––––––

Περιγραφή

7318 15 59 – – – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Με εξαγωνική εσοχή (κλειδί Allen)

7318 15 61 – – – – – – –

Από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 15 69 – – – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

––––––

Εξάγωνο
Από ανοξείδωτο χάλυβα

–––––––

Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση
στην έλξη

7318 15 81 – – – – – – – –

Μικρότερη από 800 MPa

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 15 89 – – – – – – – –

800 MPa ή μεγαλύτερη

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 15 90 – – – – – –

Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7318 15 70 – – – – – – –

7318 16

Παρατήρηση

EL

––––––

Άλλα

Τομέας

L 250/914

ΣΟ 2014

– – Περικόχλια (παξιμάδια)

7318 16 10 – – – Κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διά
μετρο οπής που δεν υπερβαίνει τα 6 mm
– – – Άλλα
7318 16 30 – – – –

7318 16 50 – – – – –

Άλλα
Ασφαλείας

16.9.2016

––––

Από ανοξείδωτο χάλυβα

Περιγραφή

–––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Άλλα, με εσωτερική διάμετρο
Που δεν υπερβαίνει τα 12 mm

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 16 99 – – – – – –

Που υπερβαίνει τα 12 mm

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 21 00 – – Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως
ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 22 00 – – Άλλες ροδέλες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 23 00 – – Καζανόκαρφα (πριτσίνια)

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 24 00 – – Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

7318 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7319 90 10 – – Βελόνες ραψίματος, μανταρίσματος ή κεντήμα
τος

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7319 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7318 19 00 – – Άλλα

EL

7318 16 91 – – – – – –

– Είδη χωρίς βόλτες

Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες,
βελονάκια, κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση
με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα. Παραμάνες και άλ
λες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

7319 40 00 – Παραμάνες και άλλες καρφίτσες
7319 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7319

– Άλλα

L 250/915

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7320 10 11 – – – Ελατήρια με επικείμενα ελάσματα και τα ελά
σματά τους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7320 10 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7320 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7320 20 81 – – – Ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7320 20 85 – – – Ελικοειδή ελατήρια έλξης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7320 20 89 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7320 90 10 – – Επίπεδα σπειροειδή ελατήρια

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7320 90 30 – – Δισκοειδή ελατήρια

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χά
λυβα

7320 10

– Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους

EL

7320

Παρατήρηση

L 250/916

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Θερμής έλασης

– Ελατήρια ελικοειδή

7320 20 20 – – Θερμής έλασης
– – Άλλα

7320 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7320 20

– Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7321 11 10 – – – Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται
και οι ξεχωριστοί φούρνοι

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7321 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7321 12 00 – – Με υγρά καύσιμα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7321 19 00 – – Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές
με στερεά καύσιμα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7321 81 00 – – Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύ
σιμα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7321 82 00 – – Με υγρά καύσιμα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7321 89 00 – – Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές
με στερεά καύσιμα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7321 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7320 90 90 – – Άλλα
7321

Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία
περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχά
ρες ψησίματος (μπάρμπεκιου), μαγκάλια, καμινέτα
υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη
ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και
τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

– – Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύ
σιμα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών
7321 11

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες συσκευές

L 250/917

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7322 11 00 – – Από χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

7322 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

7322 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

7323 91 00 – – Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

7323 92 00 – – Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

7323 93 00 – – Από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

7323 94 00 – – Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

7322

Περιγραφή

EL

Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με
θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτο
σίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές
θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι
διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως
διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρ
μανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα
ή φυσητήρα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτο
σίδηρο σίδηρο ή χάλυβα

Παρατήρηση

L 250/918

Τομέας

ΣΟ 2014

– Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα
μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Μαλλί
από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πα
τσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρι
σμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή
χάλυβα

7323 10 00 – Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγ
γοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για
τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7323

– Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7324 21 00 – – Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

7324 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

7324 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7325 99 10 – – – Από ελατό χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7325 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7323 99 00 – – Άλλα
7324

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

7324 10 00 – Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μπανιέρες

Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή
χάλυβα

7325 10 00 – Από μη ελατό χυτοσίδηρο
– Άλλα
7325 91 00 – – Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία
7325 99

7326

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7325

– – Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα

7326 11 00 – – Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία

L 250/919

– Σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατερ
γασμένα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7326 19 10 – – – Σφυρηλατημένα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7326 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7326 20 00 – Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρ
ματα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7326 90 30 – – Σκάλες και σκαμνιά

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7326 90 40 – – Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη
διακίνηση των εμπορευμάτων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7326 90 50 – – Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ.

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7326 90 60 – – Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορ
ροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα
που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7326 90 92 – – – Σφυρηλατημένα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7326 90 94 – – – Έκτυπα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7326 90 96 – – – Συντηγμένα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

7326 90 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7326 19

– – Άλλα

– Άλλα
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα

74

Παρατήρηση

EL

7326 90

Περιγραφή

L 250/920

Τομέας

ΣΟ 2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74 — ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
16.9.2016

7401 00 00 Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατα
κρήμνιση του χαλκού)

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7403 11 00 – – Κάθοδοι και τμήματα καθόδων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7403 12 00 – – Ράβδοι για σύρμα (wire-bars)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7403 13 00 – – Χελώνες (billettes)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7403 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7403 21 00 – – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7403 22 00 – – Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7403 29 00 – – Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματαμάνες της κλάσης 7405)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7404 00 91 – – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7404 00 99 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7405 00 00 Κράματα μητρικά χαλκού

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

7402 00 00 Χαλκός μη καθαρισμένος· Άνοδοι από χαλκό για τον
ηλεκτρολυτικό καθαρισμό

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

7403

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέρ
γαστη μορφή
– Χαλκός καθαρισμένος

7404 00

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Κράματα χαλκού

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού

7404 00 10 – Από χαλκό καθαρισμένο
– Από κράματα χαλκού

L 250/921

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7406 10 00 – Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7406 20 00 – Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια· Ψήγματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7407 21 10 – – – Ράβδοι

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7407 21 90 – – – Είδη καθορισμένης μορφής

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7407 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7408 19 10 – – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρ
σιας τομής υπερβαίνει τα 0,5 mm

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7408 19 90 – – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρ
σιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0,5 mm

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7406

Σκόνες και ψήγματα χαλκού

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό

7407 10 00 – Από χαλκό καθαρισμένο

7408

– – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

Σύρματα από χαλκό

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Από κράματα χαλκού
7407 21

Παρατήρηση

EL

7407

Περιγραφή

L 250/922

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από χαλκό καθαρισμένο
7408 11 00 – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής υπερβαίνει τα 6 mm
7408 19

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7408 21 00 – – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7408 22 00 – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το
χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7408 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7409 11 00 – – Περιελιγμένα

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7409 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7409 21 00 – – Περιελιγμένα

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7409 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7409 31 00 – – Περιελιγμένα

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7409 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7409 40 00 – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το
χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7409 90 00 – Από άλλα κράματα χαλκού

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από κράματα χαλκού

– Από χαλκό καθαρισμένο

– Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που
υπερβαίνει τα 0,15 mm

EL

7409

– Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο
(μπρούντζο)

L 250/923

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7410 11 00 – – Από χαλκό καθαρισμένο

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

7410 12 00 – – Από κράματα χαλκού

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

7410 21 00 – – Από χαλκό καθαρισμένο

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

7410 22 00 – – Από κράματα χαλκού

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

7411 10 10 – – Ευθείς

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7411 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7411 21 10 – – – Ευθείς

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7411 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7411 22 00 – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το
χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7410

Περιγραφή

EL

Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπω
μένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική
ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερ
βαίνει τα 0,15 mm (μη περιλαμβανομένου του υπο
θέματος)

Παρατήρηση

L 250/924

Τομέας

ΣΟ 2014

– Χωρίς υπόθεμα

7411

Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό

7411 10

– Από χαλκό καθαρισμένο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Σε υπόθεμα

– Από κράματα χαλκού
7411 21

– – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,8 %

A

A

7412 10 00 – Από χαλκό καθαρισμένο

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

7412 20 00 – Από κράματα χαλκού

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

7413 00 00 Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη,
από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία

Βιομηχανία

5,2 %

A

A

Βιομηχανία

4%

A

A

7415 21 00 – – Παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμ
βάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να
λειτουργούν ως ελατήρια)

Βιομηχανία

3%

A

A

7415 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

7415 33 00 – – Κοχλίες. Βίδες και περικόχλια (παξιμάδια)

Βιομηχανία

3%

A

A

7415 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

7411 29 00 – – Άλλα
7412

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, πε
ριβλήματα), από χαλκό

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί
(εκτός των συνδετήρων της κλάσης 8305) και παρό
μοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδερο ή χά
λυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, βίδες, περικό
χλια (παξιμάδια), κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα
(πριτσίνια) κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παρά
κοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και
οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελα
τήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό

7415 10 00 – Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί
και παρόμοια είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7415

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα είδη, χωρίς σπείρωμα

– Άλλα είδη, με σπείρωμα
L 250/925

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7418 10 10 – – Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρ
μανση, των τύπων που χρησιμεύουν για οικιακές
χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό

Βιομηχανία

4%

A

A

7418 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

7418 20 00 – Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

7419 99 10 – – – Υφάσματα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα
συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και
δικτυωτά από χαλκόσυρμα, των οποίων καμία
διάσταση της διατομής δεν υπερβαίνει τα
6 mm, καθώς και ανεπτυγμένα φύλλα (νεβρο
μετάλ) και ταινίες

Βιομηχανία

4,3 %

A

A

7419 99 30 – – – Ελατήρια

Βιομηχανία

4%

A

A

7418

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής
ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγ
γοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για
τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από
χαλκό

7418 10

– Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα
μέρη αυτών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινι
κών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό,
τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό

7419 10 00 – Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους
– Άλλα
7419 91 00 – – Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύ
πους, αποτύπωση ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι αλ
λιώς κατεργασμένα
7419 99

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7419

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/926

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3%

A

A

7501 10 00 – Θειούχα συμπήγματα νικελίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7501 20 00 – Συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλ
λων ενδιαμέσων προϊόντων της μεταλλουργίας του
νικελίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7502 10 00 – Νικέλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7502 20 00 – Κράματα νικελίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7503 00 10 – Από νικέλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7503 00 90 – Από κράματα νικελίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7504 00 00 Σκόνες και ψήγματα νικελίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7419 99 90 – – – Άλλα
75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75 — ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

7501

Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters)
οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα
της μεταλλουργίας του νικελίου

7503 00

7505

Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή

Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7502

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από
νικέλιο

7505 11 00 – – Από νικέλιο όχι σε κράμα

L 250/927

– Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

7505 21 00 – – Από νικέλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7505 22 00 – – Από κράματα νικελίου

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

7506 10 00 – Από νικέλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7506 20 00 – Από κράματα νικελίου

Βιομηχανία

3,3 %

A

A

7507 11 00 – – Από νικέλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7507 12 00 – – Από κράματα νικελίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7507 20 00 – Εξαρτήματα σωληνώσεων

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7508 10 00 – Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από
σύρματα νικελίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7508 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7505 12 00 – – Από κράματα νικελίου
– Σύρματα

7507

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο

Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.
χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο
– Σωλήνες κάθε είδους

7508

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7506

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/928

Τομέας

ΣΟ 2014

Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3%

X

A

7601 20 20 – – Πλάκες και μπιγιέττες (κολώνες)

Βιομηχανία

6%

X

A

7601 20 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

X

A

7602 00 11 – – Αποτορνεύματα και άλλα απορρίμματα που
προέρχονται από φρεζάρισμα, πλάνισμα, τρόχι
σμα, πριόνισμα (πριονίδια) και λιμάρισμα (ρινί
σματα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών λε
πτών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή αντικολλη
τών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm
(χωρίς το υπόθεμα)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7602 00 19 – – Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη
που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7602 00 90 – Θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7603 10 00 – Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λέπια

Βιομηχανία

5%

X

A

7603 20 00 – Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα

Βιομηχανία

5%

X

A

Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76 — ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

7601

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

EL

76

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

7601 10 00 – Αργίλιο όχι σε κράμα
7601 20

Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου
– Απορρίμματα

7603

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7602 00

– Κράματα αργιλίου

Σκόνες και ψήγματα αργιλίου
L 250/929

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7604 10 10 – – Ράβδοι

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7604 10 90 – – Είδη καθορισμένης μορφής

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7604 29 10 – – – Ράβδοι

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7604 29 90 – – – Είδη καθορισμένης μορφής

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7605 11 00 – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής υπερβαίνει τα 7 mm

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7605 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7605 21 00 – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής υπερβαίνει τα 7 mm

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7605 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7604

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο

7604 10

– Από αργίλιο, όχι σε κράμα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/930

Τομέας

ΣΟ 2014

– Από κράματα αργιλίου

7604 29

7605

– – Άλλα

Σύρματα από αργίλιο
– Από αργίλιο όχι σε κράμα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7604 21 00 – – Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα

– Από κράματα αργιλίου

16.9.2016

7606

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος
που υπερβαίνει τα 0,2 mm
EL

– Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο
7606 11

– – Από αργίλιο όχι σε κράμα

7606 11 10 – – – Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλα
στική ύλη

7606 11 91 – – – –

Κατώτερο των 3 mm

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7606 11 93 – – – –

3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των
6 mm

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7606 11 99 – – – –

6 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7606 12

– – Από κράματα αργιλίου

7606 12 20 – – – Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλα
στική ύλη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα, με πάχος

– – – Άλλα, με πάχος
Κατώτερο των 3 mm

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7606 12 93 – – – –

3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των
6 mm

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7606 12 99 – – – –

6 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7606 91 00 – – Από αργίλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

– Άλλα

L 250/931

7606 12 92 – – – –

Περιγραφή

7606 92 00 – – Από κράματα αργιλίου

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

Παρατήρηση

EL

7607

Τομέας

L 250/932

ΣΟ 2014

Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυ
πωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές
ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερ
βαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέ
ματος)
– Χωρίς υπόθεμα
– – Που έχουν υποστεί απλή έλαση
– – – Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm

7607 11 11 – – – –

Σε κυλίνδρους με βάρος που δεν υπερβαίνει
τα 10 kg

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7607 11 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7607 19 10 – – – Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7607 19 90 – – – Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

Βιομηχανία

10 %

A

A

7607 11 90 – – – Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm
7607 19

7607 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7607 11

– – Άλλα

– Σε υπόθεμα
16.9.2016

7607 20 10 – – Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των
0,021 mm

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7608 20 81 – – – Που έχουν απλώς εφελκυστεί σε θερμή κατά
σταση

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7608 20 89 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

7609 00 00 Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, πε
ριβλήματα) από αργίλιο

Βιομηχανία

5,9 %

A

A

Βιομηχανία

6%

A

A

Περιγραφή

7607 20 90 – – Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0,021 mm ή πε
ρισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

7608

Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο

7608 10 00 – Από αργίλιο όχι σε κράμα
7608 20

– Από κράματα αργιλίου

– – Άλλα

7610

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7608 20 20 – – Που έχουν συγκολληθεί

Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη
αυτών, πύργοι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες,
πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και
κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο, με εξαίρεση
τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Πλάκες και
φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες
και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να
χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές
L 250/933

7610 10 00 – Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περβάζια
και κατώφλια

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7610 90 10 – – Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυ
λώνες

Βιομηχανία

7%

A

A

7610 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

7611 00 00 Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για
όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγρο
ποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρικότητα που
υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές δια
τάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομό
νωση

Βιομηχανία

6%

A

A

Βιομηχανία

6%

A

A

7612 90 20 – – Δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για αε
ρολύματα

Βιομηχανία

6%

A

A

7612 90 30 – – Κατασκευασμένα από φύλλα πάχους όχι μεγαλύ
τερου από 0,2 mm

Βιομηχανία

6%

A

A

7612 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

7613 00 00 Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα
αέρια

Βιομηχανία

6%

A

A

7610 90

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και πα
ρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνο
νται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για
όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγρο
ποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει
τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω
και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

7612 10 00 – Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες
7612 90

Παρατήρηση

EL

7612

Περιγραφή

L 250/934

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7614 10 00 – Με πυρήνα από χάλυβα

Βιομηχανία

6%

A

A

7614 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

7615 10 10 – – Με απλή χύτευση ή σε τύπους

Βιομηχανία

6%

A

A

7615 10 30 – – Κατασκευασμένα από φύλλα πάχους όχι μεγαλύ
τερου από 0,2 mm

Βιομηχανία

6%

A

A

7615 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

7615 20 00 – Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους

Βιομηχανία

6%

A

A

Βιομηχανία

6%

A

A

7614

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από
αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία
EL

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής
ή ευπρεπισμού, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο.
Σφουγγάρια, σύρματα τριψίματος, γάντια και παρό
μοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση
ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο

7615 10

– Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα
μέρη αυτών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινι
κών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό,
τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

7616

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7615

Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο

L 250/935

7616 10 00 – Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες,
βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα,
καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες
σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

6%

A

A

7616 99 10 – – – Με απλή χύτευση ή σε τύπους

Βιομηχανία

6%

A

A

7616 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7801 99 10 – – – Που περιέχει κατά βάρος 0,02 % ή περισσό
τερο άργυρο και που προορίζεται για καθαρι
σμό (μόλυβδος για επεξεργασία)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7801 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7802 00 00 Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/936

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

7616 99

– – Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78 — ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗ
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

7801

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή

7801 10 00 – Μόλυβδος καθαρός
– Άλλα
7801 91 00 – – Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που
υπερτερεί κατά βάρος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

78

7801 99

EL

7616 91 00 – – Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά
από σύρματα αργιλίου

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7804 11 00 – – Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει
τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα)

Βιομηχανία

5%

A

A

7804 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

7804 20 00 – Σκόνες και ψήγματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7806 00 10 – Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από
μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά
ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7806 00 80 – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7804

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο. Σκόνες και
ψήγματα από μόλυβδο
EL

– Πλάκες, φύλλα και ταινίες

Άλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο

79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79 — ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗ
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

7901

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7806 00

– Ψευδάργυρος αμιγής
7901 11 00 – – Που περιέχει κατά βάρος 99,99 % ή περισσό
τερο ψευδάργυρο
7901 12

– – Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99 %
ψευδάργυρο
L 250/937

7901 12 10 – – – Που περιέχει κατά βάρος 99,95 % ή περισσό
τερο αλλά λιγότερο του 99,99 % ψευδάρ
γυρο

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

7901 12 30 – – – Που περιέχει κατά βάρος 98,5 % ή περισσό
τερο αλλά λιγότερο του 99,95 % ψευδάρ
γυρο

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7901 12 90 – – – Που περιέχει κατά βάρος 97,5 % ή περισσό
τερο αλλά λιγότερο του 98,5 % ψευδάργυρο

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7901 20 00 – Κράματα ψευδαργύρου

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7902 00 00 Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

7903 10 00 – Σκόνες ψευδαργύρου

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7903 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

7904 00 00 Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από
ψευδάργυρο

Βιομηχανία

5%

A

A

7905 00 00 Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο

Βιομηχανία

5%

A

A

7907 00 00 Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

Βιομηχανία

5%

A

A

8001 10 00 – Κασσίτερος αμιγής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8001 20 00 – Κράματα κασσιτέρου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8002 00 00 Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8003 00 00 Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από
κασσίτερο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου

80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80 — ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗ
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

8001

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7903

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/938

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8007 00 10 – Πλάκες, φύλλα και ταινίες, με πάχος που υπερβαί
νει τα 0,2 mm

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8007 00 80 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

5%

A

A

8101 94 00 – – Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο
περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται
απλώς με θερμοσυσσωμάτωση

Βιομηχανία

5%

A

A

8101 96 00 – – Σύρματα

Βιομηχανία

6%

A

A

8101 97 00 – – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8101 99 10 – – – Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται
απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθο
ρισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες

Βιομηχανία

6%

A

A

8101 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

A

A

8007 00

Περιγραφή

Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο

8101

Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύ
σματα

8101 10 00 – Σκόνες
– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81 — ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑ
ΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗ
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

EL

81

8101 99

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

L 250/939

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

A

A

8102 94 00 – – Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο
περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται
απλώς με θερμοσυσσωμάτωση.

Βιομηχανία

3%

A

A

8102 95 00 – – Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς
με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη
μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες

Βιομηχανία

5%

A

A

8102 96 00 – – Σύρματα

Βιομηχανία

6,1 %

A

A

8102 97 00 – – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8102 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

A

A

8103 20 00 – Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περι
λαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς
με θερμοσυσσωμάτωση. Σκόνες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8103 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

8102

Περιγραφή

8102 10 00 – Σκόνες

EL

Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

Παρατήρηση

L 250/940

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

8103 90

Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8103

– Άλλα
16.9.2016

8103 90 10 – – Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς
με θερμοσυσσωμάτωση), είδη με καθορισμένη
μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

A

A

8104 11 00 – – Που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά βάρος
μαγνήσιο

Βιομηχανία

5,3 %

A

A

8104 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

8104 20 00 – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8104 30 00 – Αποτορνεύματα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο.
Σκόνες

Βιομηχανία

4%

A

A

8104 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

8105 20 00 – Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊό
ντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο
σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8105 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8105 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

8103 90 90 – – Άλλα
8104

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύ
σματα
– Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8105

Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα
της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τε
χνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα απορρίμματα και θραύσματα

L 250/941

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8106 00 10 – Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή· Απορρίμματα
και θραύσματα. Σκόνες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8106 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

2%

A

A

8107 20 00 – Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

Βιομηχανία

3%

A

A

8107 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8107 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

8108 20 00 – Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή· Σκόνες

Βιομηχανία

5%

A

A

8108 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

5%

A

A

8108 90 30 – – Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα

Βιομηχανία

7%

A

A

8108 90 50 – – Πλάκες, φύλλα και ταινίες

Βιομηχανία

7%

A

A

8108 90 60 – – Σωλήνες κάθε είδους

Βιομηχανία

7%

A

A

8106 00

8108 90

Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα

Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8108

Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύ
σματα

Παρατήρηση

EL

8107

Περιγραφή

L 250/942

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

7%

A

A

8109 20 00 – Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή· Σκόνες

Βιομηχανία

5%

A

A

8109 30 00 – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8109 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

9%

A

A

8110 10 00 – Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή· Σκόνες

Βιομηχανία

7%

A

A

8110 20 00 – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8110 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

7%

A

A

8111 00 11 – – Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8111 00 19 – – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8111 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

8108 90 90 – – Άλλα
8109

8111 00

Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα

Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύ
σματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8110

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύ
σματα
– Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα
και θραύσματα. Σκόνες

L 250/943

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8112 12 00 – – Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8112 13 00 – – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8112 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

8112 21 10 – – – Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος
περισσότερο του 10 % νικέλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8112 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

8112 22 00 – – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8112 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

8112 51 00 – – Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

Βιομηχανία

1,5 %

A

A

8112 52 00 – – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8112 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

8112

Περιγραφή

EL

Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο
(κέλτιο), ίνδιο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο,
καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύ
σματα

Παρατήρηση

L 250/944

Τομέας

ΣΟ 2014

– Βηρύλλιο

8112 21

– – Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Χρώμιο

– Θάλλιο

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

8112 92

– – Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύ
σματα. Σκόνες

8112 92 10 – – – Άφνιο (κέλτιο)
– – – Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο. γάλλιο. ίνδιο. βανά
διο. γερμάνιο

––––

Απορρίμματα και θραύσματα
Άλλα

8112 92 31 – – – – –

Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο

Βιομηχανία

3%

A

A

8112 92 81 – – – – –

Ίνδιο

Βιομηχανία

2%

A

A

8112 92 89 – – – – –

Γάλλιο

Βιομηχανία

1,5 %

A

A

8112 92 91 – – – – –

Βανάδιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8112 92 95 – – – – –

Γερμάνιο

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8112 99 20 – – – Άφνιο (κέλτιο), γερμάνιο

Βιομηχανία

7%

A

A

8112 99 30 – – – Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο

Βιομηχανία

9%

A

A

8112 99 70 – – – Γάλλιο, ίνδιο, βανάδιο

Βιομηχανία

3%

A

A

8112 99

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8112 92 21 – – – –

– – Άλλα

L 250/945

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8113 00 20 – Σε ακατέργαστη μορφή

Βιομηχανία

4%

A

A

8113 00 40 – Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8113 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

5%

A

A

8201 10 00 – Φτυάρια κάθε είδους

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8201 30 00 – Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγ
κράνες και δικέλλες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8201 40 00 – Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά ερ
γαλεία

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8201 50 00 – Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλί
δες για τα πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται
με το ένα χέρι

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8201 60 00 – Ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, ψαλίδες και
παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με
τα δύο χέρια

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8201 90 00 – Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του
χεριού

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8113 00

Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 — ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑ
ΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙ
ΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙ
ΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

8201

Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τσάπες,
σκαλιστήρια, δίκρανα, τσουγκράνες και δικέλλες. Τσε
κούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία.
Ψαλίδες όλων των ειδών. Κοσσιές και δρεπάνια, μα
χαίρια για το κόψιμο του σανού ή του άχυρου, ψαλί
δες για το κούρεμα των φραχτών, σφήνες ξυλοκόπων
και άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία,
του χεριού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

82

EL

Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα
από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στις οποίες πε
ριλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα

Παρατήρηση

L 250/946

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8202 10 00 – Χειροπρίονα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8202 20 00 – Λεπίδες για κορδελοπρίονα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8202 31 00 – – Με λειτουργικό μέρος από χάλυβα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8202 39 00 – – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8202 40 00 – Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία «τέμνουσες»

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8202 99 20 – – – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλ
λων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8202 99 80 – – – Για την κοπή άλλων υλών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8202

Περιγραφή

EL

Χειροπρίονα. Λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα και οι μη
οδοντωτές λεπίδες για το πριόνισμα)

– Άλλες λεπίδες πριονιών

8202 99

8203

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβά
νονται και τα φρεζοπρίονα)

8202 91 00 – – Λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών, για την κοπή με
τάλλων

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

8203 10 00 – Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία

L 250/947

Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανά
λιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων,
κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια
εργαλεία, του χεριού

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8203 20 00 – Λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές
λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8203 30 00 – Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8203 40 00 – Κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια
εργαλεία

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8204 11 00 – – Με σταθερό άνοιγμα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8204 12 00 – – Με μεταβλητό άνοιγμα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8204 20 00 – Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με
λαβές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8205 10 00 – Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμά
των

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8205 20 00 – Σφυριά και βαριές

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/948

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8204

– Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος),
του χεριού

8205

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του
χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομε
τρικά κλειδιά). Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι,
έστω και με λαβές

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα
οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμά
ντι) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού. Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων
και παρόμοια. Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρό
μοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή
μέρη μηχανών-εργαλείων. Αμόνια. Φορητά σιδηρουρ
γικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό
τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8205 30 00 – Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά ερ
γαλεία, για την κατεργασία του ξύλου

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8205 40 00 – Κατσαβίδια

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8205 59 10 – – – Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκονιαστές,
γυψαδόρους και ζωγράφους

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8205 59 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8205 60 00 – Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και πα
ρόμοια

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8205 70 00 – Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8205 90 10 – – Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί
ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή
ποδοκίνητοι

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8205 90 90 – – Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των διακρί
σεων της κλάσης αυτής

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8206 00 00 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι
8205, συσκευασμένα σε σύνολα για τη λιανική πώ
ληση

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με
διαμάντι)
8205 51 00 – – Οικιακής οικονομίας

8205 90

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8205 59

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και συλλογές
από δύο τουλάχιστον είδη των διακρίσεων της κλά
σης αυτής

L 250/949

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 19 10 – – – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσω
ματωμένες σκόνες διαμαντιού

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 20 10 – – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωμα
τωμένες σκόνες διαμαντιού

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 20 90 – – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 30 10 – – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλ
λων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207

Περιγραφή

EL

Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού,
μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοί
λανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών
και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική
εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση,
βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματω
τήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέ
ρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλ
λων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης

Παρατήρηση

L 250/950

Τομέας

ΣΟ 2014

– Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης

8207 19

8207 20

8207 30

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

– Συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη
διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοσυ
μπίεση) των μετάλλων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8207 13 00 – – Με εργαζόμενο μέρος από μεταλλοκεραμικές
συνθέσεις

– Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή σφράγιση

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8207 40 10 – – – Εργαλεία για την άντληση

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 40 30 – – – Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπει
ρωμάτων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 40

Περιγραφή

– Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερι
κών σπειρωμάτων
EL

– – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλ
λων

– Εργαλεία για τη διάτρηση

8207 50 10 – – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωμα
τωμένες σκόνες διαμαντιού
– – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες
8207 50 30 – – – Τρυπάνια για τις οικοδομές
– – – Άλλα
––––

Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των με
τάλλων, με εργαζόμενο μέρος
Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 50 60 – – – – –

Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύ
τητας τομής

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 50 70 – – – – –

Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 50 90 – – – –
8207 60

Άλλα

– Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το
άνοιγμα οπών

8207 60 10 – – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωμα
τωμένες σκόνες διαμαντιού

L 250/951

8207 50 50 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8207 50

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/952

ΣΟ 2014

– – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες
EL

– – – Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση
8207 60 30 – – – –

Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των με
τάλλων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 60 50 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

– – – Εργαλεία για το άνοιγμα οπών
Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των με
τάλλων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 60 90 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 70

– Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζάρισμα)
– – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλ
λων, με εργαζόμενο μέρος

8207 70 10 – – – Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις
– – – Από άλλες ύλες
8207 70 31 – – – –

Φρέζες με ουρά (άκρο)

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 70 37 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 70 90 – – Άλλα
8207 80

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8207 60 70 – – – –

– Εργαλεία για την τόρνευση

8207 80 11 – – – Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

16.9.2016

– – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλ
λων, με εργαζόμενο μέρος

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8207 80 19 – – – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 80 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 90 30 – – – Λεπίδες κατσαβιδιών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 90 50 – – – Εργαλεία κοπής γραναζιών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 90

– Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία

8207 90 10 – – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωμα
τωμένες σκόνες διαμαντιού

– – – Άλλα, με εργαζόμενο μέρος
––––

Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

8207 90 71 – – – – –

Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των
μετάλλων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 90 78 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες

Από άλλες ύλες
Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των
μετάλλων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8207 90 99 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανι
κές συσκευές

8208 10 00 – Για την κατεργασία των μετάλλων

L 250/953

8207 90 91 – – – – –

8208

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8208 20 00 – Για την κατεργασία του ξύλου

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8208 30 00 – Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχα
νίας τροφίμων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8208 40 00 – Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8208 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8209 00 20 – Πλακίδια μετακινήσιμα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8209 00 80 – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8210 00 00 Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 kg ή λι
γότερο, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη
συσκευασία ή το σερβίρισμα των τροφίμων ή των πο
τών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

8,5 %

A

A

8211 91 00 – – Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα

Βιομηχανία

8,5 %

A

A

8211 92 00 – – Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα

Βιομηχανία

8,5 %

A

A

8211 93 00 – – Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα
μαχαίρια

Βιομηχανία

8,5 %

A

A

8209 00

8211

Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για
εργαλεία, μη συναρμολογημένα, που αποτελούνται
από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λε
πίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα πτυσσόμενα μαχαίρια, και οι λεπίδες τους

8211 10 00 – Συλλογές

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/954

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8211 94 00 – – Λεπίδες

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

8211 95 00 – – Λαβές από κοινά μέταλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8212 10 10 – – Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθι
στώνται

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8212 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8212 20 00 – Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8212 90 00 – Άλλα μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8213 00 00 Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8214 10 00 – Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύ
στρες για μολύβια και οι λεπίδες τους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8214 20 00 – Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περι
ποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περι
λαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8214 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

8212

Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στις οποίες περιλαμβά
νονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες)

8212 10

– Ξυράφια

8214

Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές,
σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή
κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές
εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των πο
διών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα
νύχια)

Παρατήρηση

L 250/955

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

EL

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8215 10 30 – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

8,5 %

A

A

8215 10 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8215 20 10 – – Από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

8,5 %

A

A

8215 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8215 99 10 – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

8,5 %

A

A

8215 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8215

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτου
λες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ει
δικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζά
χαρη και παρόμοια είδη

8215 10

– Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικεί
μενο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο

8215 10 20 – – Που περιέχουν μόνο επάργυρα, επίχρυσα ή επι
πλατινωμένα αντικείμενα

– Άλλες συλλογές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

8215 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/956

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
8215 91 00 – – Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα
8215 99

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8301 10 00 – Λουκέτα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8301 20 00 – Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για
αυτοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8301 30 00 – Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για
έπιπλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8301 40 11 – – – Κλειδαριές με κυλίνδρους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8301 40 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8301 40 90 – – Άλλες κλειδαριές. Σύρτες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8301 50 00 – Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων που φέρουν
κλειδαριά

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8301 60 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8301 70 00 – Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

8301

Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με
κλειδί, με μυστικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από
κοινά μέταλλα. Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων,
που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά
για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα

EL

83

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες κλειδαριές. Σύρτες
– – Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για
πόρτες κτιρίων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8301 40

L 250/957

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8302 10 00 – Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβά
νονται τα μάσκουλα και οι ρεζέδες)

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8302 20 00 – Τροχίσκοι

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8302 30 00 – Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη
για αυτοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8302 41 10 – – – Για πόρτες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8302 41 50 – – – Για παράθυρα και πορτοπαράθυρα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8302 41 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8302 42 00 – – Άλλα, για έπιπλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8302 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8302 50 00 – Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υπο
στηρίγματα και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8302 60 00 – Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8302

Περιγραφή

EL

Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από
κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα,
παντζούρια, αμαξώματα, είδη ιπποσκευής, μπαούλα,
κασέλες, μικρά κιβώτια και άλλα τεχνουργήματα αυ
τού του είδους. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και
καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη, από κοινά
μέταλλα. Τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέταλλα.
Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες από
κοινά μέταλλα

– – Για κτίρια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη
8302 41

Παρατήρηση

L 250/958

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8303 00 40 – Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρί
σματα για θησαυροφυλάκια

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8303 00 90 – Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8304 00 00 Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθή
κες, κουτιά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση
αντιγράφων, γραφιδοθήκες, θήκες σφραγίδων και πα
ρόμοιο υλικό και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα,
με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8305 10 00 – Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για
τα είδη ταξινόμησης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8305 20 00 – Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8305 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8303 00

Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα
είδη ταξινόμησης, συνδετήρες επιστολών, γωνίες σύν
δεσης επιστολών, συνδετήρες συρμάτινοι, σελιδοδεί
κτες και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα.
Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες (π.χ. για γραφεία,
ταπετσιέριδες, συσκευαστές), από κοινά μέταλλα

8306 10 00 – Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη

L 250/959

Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα (γκονγκ) και παρό
μοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλμα
τίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα.
Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από
κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8306

Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα
για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφα
λείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα

Παρατήρηση

EL

8305

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8306 21 00 – – Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8306 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8306 30 00 – Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Κα
θρέφτες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8307 10 00 – Από σίδηρο ή χάλυβα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8307 90 00 – Από άλλα κοινά μέταλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8308 10 00 – Πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπι
τσες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8308 20 00 – Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8308 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/960

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης

8309

Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπεςκλείστρα, πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κό
πιτσες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για εν
δύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για
κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καψούλια σωληνωτά ή
με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και
πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα

8309 10 00 – Πώματα-στεφάνια

16.9.2016

Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματαστεφάνια, τα ελικωτά πώματα και τα πώματα για τη
ρύθμιση της ροής), καπάκια (σκεπάσματα), καπάκια
(καψούλια) για φιάλες, πώματα βιδωτά για βαρέλια,
πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρ
τήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8308

Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με
τα εξαρτήματά τους

EL

8307

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8309 90 10 – – Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης
από μόλυβδο. Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή
επιπωμάτισης από αλουμίνιο διαμέτρου που
υπερβαίνει τα 21 mm

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8309 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8310 00 00 Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρό
μοιες πλάκες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σήματα,
από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση εκείνα της κλά
σης 9405

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8311 10 00 – Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με βολ
ταϊκό τόξο, από κοινά μέταλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8311 20 00 – Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλε
κτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8311 30 00 – Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα
για συγκολλήσεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8311 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8309 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

Σύρματα, βέργες, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και
παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά
καρβίδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα με υλικά κατά
της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λιώσιμο, για συ
γκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή
των μεταλλικών καρβιδίων. Σύρματα και βέργες από
συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων για επιμε
τάλλωση με ψεκασμό

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8311

L 250/961

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8401 10 00 – Πυρηνικοί αντιδραστήρες (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

8401 20 00 – Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων
και τα μέρη τους (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8401 30 00 – Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινο
βοληθεί (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8401 40 00 – Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

ΤΜΗΜΑ XVI — ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕ
ΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓ
ΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥ
ΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟ
ΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 — ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,
ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

8401

Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα)
που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδρα
στήρες. Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισο
τόπων

8402

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

XVI

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/962

Τομέας

ΣΟ 2014

Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού),
άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση
που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγ
χρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέ
βητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»
– Ατμολέβητες
16.9.2016

8402 11 00 – – Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής
ατμού που υπερβαίνει τους 45 τόνους

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8402 19 10 – – – Λέβητες με σωλήνες καπνού

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8402 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8402 20 00 – Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νε
ρού»

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8402 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8403 10 10 – – Από χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8403 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8403 90 10 – – Από χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8403 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

8402 12 00 – – Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής
ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8402 19

– – Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβά
νονται και οι μεικτοί λέβητες

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκεί
νους της κλάσης 8402

8403 10

– Λέβητες

8403 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8403

– Μέρη

L 250/963

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8404 10 00 – Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των κλά
σεων 8402 ή 8403

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8404 20 00 – Συμπυκνωτές ατμομηχανών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8404 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8405 10 00 – Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή
υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού
τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρό
μοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέ
θοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρι
σμού τους

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8405 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8404

Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή
υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού
τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες
συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο
του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8406

Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402
ή 8403 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας,
υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή
επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών

Παρατήρηση

EL

8405

Περιγραφή

L 250/964

Τομέας

ΣΟ 2014

Ατμοστρόβιλοι

8406 10 00 – Στρόβιλοι για την προώθηση πλοίων
– Άλλοι στρόβιλοι

16.9.2016

8406 81 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 40 MW

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8406 90 10 – – Πτερύγια και ρότορες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8406 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

6,2 %

A

A

Περιγραφή

8406 82 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 40 MW

8407

EL

8406 90

– Μέρη

– Κινητήρες για την προώθηση πλοίων
– – Εξωλέμβιου τύπου

8407 21 10 – – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα
325 cm3
– – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 cm3
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8407 21 99 – – – –

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8407 29 00 – – Άλλα
– Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που
χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων
του κεφαλαίου 87
8407 31 00 – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3

L 250/965

8407 21 91 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο,
στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς
σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

8407 10 00 – Κινητήρες για αεροσκάφη

8407 21

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8407 32 10 – – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm3
αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm3

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8407 32 90 – – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 125 cm3
αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm3

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8407 33 20 – – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm3
αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm3

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8407 33 80 – – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 500 cm3
αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm3

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8407 32

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/966

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm3 αλλά
δεν υπερβαίνει τα 250 cm3
EL

8407 34

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm3
αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm3

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm3

8407 34 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρ
μολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς
ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυ
τοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυ
τοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινη
τήρα
κυλινδρισμού
κατώτερου
των
2 800 cm3, για αυτοκίνητα οχήματα της κλά
σης 8705

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8407 33

– – – Άλλα
8407 34 30 – – – –

8407 34 91 – – – – –

Καινούργιοι με κυλινδρισμό
Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm3

16.9.2016

––––

Μεταχειρισμένα

Περιγραφή

8407 34 99 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

– Άλλοι κινητήρες

8407 90 10 – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm3

Παρατήρηση

EL

8407 90

Που υπερβαίνει τα 1 500 cm3

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm3

– – – Άλλα
8407 90 80 – – – –

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 10 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8407 90 90 – – – –

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8408

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη
γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημιντίζελ)

8408 10

– Κινητήρες για την προώθηση πλοίων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8407 90 50 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρ
μολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς
ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυ
τοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυ
τοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινη
τήρα
κυλινδρισμού
κατώτερου
των
2 800 cm3, για αυτοκίνητα οχήματα της κλά
σης 8705

– – Μεταχειρισμένοι

L 250/967

8408 10 11 – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των
κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά
πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολε
μικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

Περιγραφή

8408 10 19 – – – Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Παρατήρηση

L 250/968

ΣΟ 2014

EL

– – Καινούργιοι, με ισχύ
– – – Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των
κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά
πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πο
λεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8408 10 27 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

– – – Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαί
νει τα 100 kW
8408 10 31 – – – –

Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των
κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά
πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πο
λεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8408 10 39 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8408 10 23 – – – –

– – – Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 200 kW
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των
κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά
πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πο
λεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8408 10 49 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

16.9.2016

8408 10 41 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 300 kW
EL

8408 10 51 – – – –

Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των
κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά
πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πο
λεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8408 10 59 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8408 10 61 – – – –

Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των
κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά
πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πο
λεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8408 10 69 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

– – – Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 1 000 kW
8408 10 71 – – – –

Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των
κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά
πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πο
λεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8408 10 79 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 500 kW

– – – Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 5 000 kW
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των
κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά
πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πο
λεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

L 250/969

8408 10 81 – – – –

Περιγραφή

8408 10 89 – – – –

Άλλα

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A
EL

– – – Που υπερβαίνει τα 5 000 kW
Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των
κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά
πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πο
λεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8408 10 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

– Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για
την κίνηση οχημάτων του κεφαλαίου 87

8408 20 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμο
λόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελ
κυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκί
νητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα
οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλιν
δρισμού κατώτερου των 2 500 cm3, για αυτοκί
νητα οχήματα της κλάσης 8705

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8408 10 91 – – – –

8408 20

Παρατήρηση

L 250/970

ΣΟ 2014

– – Άλλα
– – – Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελ
κυστήρες με ρόδες, με ισχύ
Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 20 35 – – – –

Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 100 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 20 37 – – – –

Που υπερβαίνει τα 100 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

16.9.2016

8408 20 31 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ
Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 20 55 – – – –

Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 100 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 20 57 – – – –

Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 200 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 20 99 – – – –

Που υπερβαίνει τα 200 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 90

– Άλλοι κινητήρες

8408 90 21 – – Για προώθηση σιδηροδρομικών οχημάτων
– – Άλλα
8408 90 27 – – – Μεταχειρισμένοι
– – – Καινούργιοι, με ισχύ
Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 90 43 – – – –

Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 30 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 90 45 – – – –

Που υπερβαίνει τα 30 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 50 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 90 47 – – – –

Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 100 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 90 61 – – – –

Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 200 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

L 250/971

8408 90 41 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW

EL

8408 20 51 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 300 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 90 67 – – – –

Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 500 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 90 81 – – – –

Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 1 000 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 90 85 – – – –

Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν
υπερβαίνει τα 5 000 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8408 90 89 – – – –

Που υπερβαίνει τα 5 000 kW

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8409 91 00 – – Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλει
στικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8409 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

EL

8408 90 65 – – – –

Παρατήρηση

L 250/972

ΣΟ 2014

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλει
στικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή
8408

8409 10 00 – Κινητήρων για αεροσκάφη
– Άλλα

8410

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8409

Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθ
μιστές αυτών

8410 11 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW

16.9.2016

– Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8410 12 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν
υπερβαίνει τα 10 000 kW

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8410 13 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8410 90 00 – Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

8411 12 10 – – – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN
αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8411 12 30 – – – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN
αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8411 12 80 – – – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα
132 kN

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,6 %

A

A

8411 22 20 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW αλλά
δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8411 22 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 kW

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8411

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά
στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου

8411 11 00 – – Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα
25 kN
8411 12

– – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως

– Συσκευές προώθησης διά στροβίλου
8411 21 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW
8411 22

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW

L 250/973

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

8411 82 20 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά
δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

8411 82 60 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά
δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

8411 82 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

8411 91 00 – – Στροβίλων δι' αντιδράσεως ή συσκευών προώθη
σης διά στροβίλου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8411 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,1 %

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8412 21 20 – – – Υδραυλικά συστήματα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8412 21 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/974

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου

8411 82

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μέρη

8412

EL

8411 81 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές

8412 10 00 – Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από
τους στροβίλους με αντίδραση
– Κινητήρες υδραυλικοί
8412 21

– – Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)

16.9.2016

8412 29

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

8412 29 20 – – – Υδραυλικά συστήματα
– – – Άλλα
Κινητήρες ελαιοϋδραυλικοί

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8412 29 89 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8412 31 00 – – Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8412 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8412 80 10 – – Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8412 80 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8412 90 20 – – Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες
από τους στροβίλους με αντίδραση

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8412 90 40 – – Για κινητήρες υδραυλικούς

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8412 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

– Κινητήρες δι' αέρος

8412 80

8412 90

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8412 29 81 – – – –

– Μέρη

L 250/975

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8413 11 00 – – Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπα
ντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους
σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 20 00 – Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρί
σεων 8413 11 ή 8413 19

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 30 20 – – Αντλίες εκτόξευσης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 30 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 40 00 – Αντλίες σκυροδέματος

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 50 20 – – Υδραυλικά συγκροτήματα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 50 40 – – Αντλίες δοσιμετρικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/976

Τομέας

ΣΟ 2014

Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυ
ψωτές υγρών
EL

– Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευα
σμένες για να φέρουν τέτοια διάταξη

8413 50

– Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινη
τήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλε
κτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8413 30

– Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες

– – Άλλα

8413 50 61 – – – –

Αντλίες ελαιοϋδραυλικές

16.9.2016

– – – Αντλίες με έμβολο

Περιγραφή

8413 50 69 – – – –

Άλλα

8413 60

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Παρατήρηση

EL

8413 50 80 – – – Άλλα

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες

8413 60 20 – – Υδραυλικά συγκροτήματα
– – Άλλα

8413 60 31 – – – –

Αντλίες ελαιοϋδραυλικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 60 39 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

– – – Αντλίες με ελάσματα
8413 60 61 – – – –

Αντλίες ελαιοϋδραυλικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 60 69 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 60 70 – – – Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 60 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 70 21 – – – Μονοκυψελικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 70 29 – – – Σε πολλαπλά στάδια

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 70

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς

– Άλλες φυγόκεντρες αντλίες
– – Αντλίες βυθιζόμενες
L 250/977

Περιγραφή

8413 70 30 – – Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμού
νερού

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Παρατήρηση

EL

Τομέας

L 250/978

ΣΟ 2014

– – Άλλες, με στόμιο αναπήδησης, με διάμετρο
8413 70 35 – – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm
– – – Που υπερβαίνει τα 15 mm

––––

Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς
και αντλίες με πλάγιο αγωγό
Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς

–––––

Σε πολλαπλά στάδια

––––––

Απλής ροής

8413 70 51 – – – – – – –

Μονοκόμματες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 70 59 – – – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 70 65 – – – – – –
8413 70 75 – – – – –
––––

Πολλαπλών ροών
Πολυκυψελικές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8413 70 45 – – – –

Άλλες φυγόκεντρες αντλίες
Μονοκυψελικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 70 89 – – – – –

Πολυκυψελικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

– Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών
8413 81 00 – – Αντλίες

16.9.2016

8413 70 81 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 91 00 – – Αντλιών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8413 92 00 – – Ανυψωτών υγρών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Περιγραφή

8413 82 00 – – Ανυψωτές υγρών

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Μέρη

Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλ
λων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που
βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο
ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο

8414 10

– Αντλίες κενού

8414 10 20 – – Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών
– – Άλλα
8414 10 25 – – – Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες
με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες
Roots

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8414

– – – Άλλα
8414 10 81 – – – –

Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και
αντλίες προσρόφησης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8414 10 89 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8414 20 20 – – Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8414 20 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8414 20

– Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες
L 250/979

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8414 30 81 – – – Ερμητικοί ή ημιερμητικοί

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8414 30 89 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8414 40 10 – – Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα
2 m3

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8414 40 90 – – Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 m3

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

8414 59 20 – – – Αξονικοί

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8414 59 40 – – – Φυγόκεντροι

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8414 59 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8414 60 00 – Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη ορι
ζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8414 30

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/980

Τομέας

ΣΟ 2014

– Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους
ψυκτικούς εξοπλισμούς
EL

8414 30 20 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW
– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW

– Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τρο
χούς και μπορούν να ρυμουλκηθούν

– Ανεμιστήρες
8414 51 00 – – Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, ορο
φών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο
ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει
τα 125 W
8414 59

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8414 40

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8414 80 11 – – – Μονοκυψελικές

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8414 80 19 – – – Πολυκυψελικές

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8414 80

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

– – Αεροσυμπιεστές με στρόβιλο

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία πα
ροχή
8414 80 22 – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 60 m3

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8414 80 28 – – – –

Που υπερβαίνει τα 60 m3

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

– – – Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή
8414 80 51 – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 120 m3

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8414 80 59 – – – –

Που υπερβαίνει τα 120 m3

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Αεροσυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με
δυνατότητα παροχής υπερπίεσης

– – Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί
8414 80 73 – – – Μονοαξονικοί

8414 80 75 – – – –

Με κοχλίες

L 250/981

– – – Πολυαξονικοί

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8414 80 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8414 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8415 10 10 – – Που αποτελούν ένα μόνο σώμα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8415 10 90 – – Διαιρούμενα συστήματα («split-system»)

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8415 20 00 – Του τύπου εκείνων που χρησιμοποιούνται για πρό
σωπα σε αυτοκίνητα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8415 81 00 – – Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής
του θερμικού κύκλου (αντιστρέψιμες αντλίες
θερμότητας)

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8415 82 00 – – Άλλες, με ψυκτική διάταξη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8415 83 00 – – Χωρίς ψυκτική διάταξη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8415 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8414 80 78 – – – –

Άλλα

8415

Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περι
λαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για
τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις
οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο
υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωρι
στά

8415 10

– Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα
μόνο σώμα ή του τύπου «split-system» (διαιρού
μενα συστήματα)

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/982

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8416 10 10 – – Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο
έλεγχο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8416 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8416 20 20 – – – Μεικτοί καυστήρες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8416 20 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8416 30 00 – Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι
μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της
στάχτης και παρόμοιες διατάξεις

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8416 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8416

Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά
καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια.
Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχα
νικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στά
χτης και παρόμοιες διατάξεις

8416 10

– Καυστήρες υγρών καυσίμων

– Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται
και οι μεικτοί καυστήρες

8416 20 10 – – Αποκλειστικά αερίου, μονοκόμματοι, με ενσωμα
τωμένο ανεμιστήρα και διάταξη ελέγχου
– – Άλλα

8417

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8416 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρι
κοί
L 250/983

8417 10 00 – Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμι
κές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8417 20 10 – – Κλίβανοι με σήραγγα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8417 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8417 80 30 – – Κλίβανοι για το ψήσιμο κεραμικών προϊόντων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8417 80 50 – – Κλίβανοι για το ψήσιμο τσιμέντου, γυαλιού ή
χημικών προϊόντων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8417 80 70 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8417 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8418 10 20 – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l

Βιομηχανία

1,9 %

A

A

8418 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,9 %

A

A

8417 20

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/984

Τομέας

ΣΟ 2014

– Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτο
ποιίας
EL

8417 80

– Άλλα

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μη
χανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με
ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλ
λες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος
της κλάσης 8415

8418 10

– Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών
που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8418

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,5 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Ψυγεία οικιακού τύπου
EL

8418 21

– – Με συμπίεση

8418 21 10 – – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l

– – – Άλλα

Τύπου τραπεζιού

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

8418 21 59 – – – –

Εντοιχιζόμενα

Βιομηχανία

1,9 %

A

A

––––

Άλλα, με χωρητικότητα

8418 21 91 – – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 250 l

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

8418 21 99 – – – – –

Που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 340 l

Βιομηχανία

1,9 %

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 30 20 – – Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 l

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 30 80 – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l αλλά
δεν υπερβαίνει τα 800 l

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 29 00 – – Άλλα

8418 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8418 21 51 – – – –

– Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με
χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l

L 250/985

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8418 40 20 – – Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 l

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 40 80 – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 l αλλά
δεν υπερβαίνει τα 900 l

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 50 11 – – – Για κατεψυγμένα προϊόντα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 50 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 50 90 – – Άλλα ψυκτικά έπιπλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 61 00 – – Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και
συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 69 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 40

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/986

Τομέας

ΣΟ 2014

– Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού,
με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l
EL

– Άλλα έπιπλα (κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες τραπέζια
και παρόμοια έπιπλα) για την διατήρηση και την
έκθεση προϊόντων, που ενσωματώνουν εξοπλισμό
για την παραγωγή ψύχους

– – Έπιπλα-βιτρίνες και έπιπλα-τραπέζια ψυκτικά (με
ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξατμι
στήρα)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8418 50

– Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παρα
γωγή ψύχους. Αντλίες θερμότητας

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 99 10 – – – Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυ
τούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής
χρήσης

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8418 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8419 11 00 – – Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

8419 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

8419 20 00 – Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μέρη
EL

8418 91 00 – – Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλι
σμό για την παραγωγή ψύχους
8418 99

Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με
ηλεκτρισμό (με εξαίρεση τους κλιβάνους και τις άλλες
συσκευές της κλάσης 8514), για την επεξεργασία
υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμο
κρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδι
σμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση, η παστε
ρίωση, ο κλιβανισμός, το στέγνωμα, η εξάτμιση, το
ράντισμα, η συμπύκνωση ή η ψύξη, άλλες από τις οι
κιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί,
στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8419

– – Άλλα

– Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρ
μανσης ή συσσώρευσης

L 250/987

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8419 31 00 – – Για γεωργικά προϊόντα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8419 32 00 – – Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτό
νια

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8419 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8419 40 00 – Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8419 50 00 – Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8419 60 00 – Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του
αέρα ή άλλων αερίων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8419 81 20 – – – Εκχυλιστήρες και άλλες συσκευές για την πα
ρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8419 81 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8419 89 10 – – – Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά
του νερού, όπου η θερμική εναλλαγή δεν
πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8419 89 30 – – – Συσκευές και διατάξεις επιμετάλλωσης σε
κενό

Βιομηχανία

2,4 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/988

Τομέας

ΣΟ 2014

– Στεγνωτήρες

8419 89

– – Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή
τη θέρμανση των τροφίμων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8419 81

EL

– Άλλες συσκευές και διατάξεις

– – Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,4 %

A

A

8419 90 15 – – Αποστειρωτήρων της διάκρισης 8419 20 00

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8419 90 85 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8420 10 10 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋ
φαντουργική βιομηχανία

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8420 10 30 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιο
μηχανία

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8420 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8420 91 10 – – – Από χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8420 91 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8420 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8419 89 98 – – – Άλλα
8419 90

– Μέρη

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέ
ταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα
αυτά

8420 10

– Καλάνδρες και έλαστρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8420

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μέρη
8420 91

– – Κύλινδροι

L 250/989

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8421 11 00 – – Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του
γάλακτος

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8421 12 00 – – Στραγγιστήρια και στεγνωτήρια για ασπρόρουχα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8421 19 20 – – – Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύ
που αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργα
στήρια

Βιομηχανία

1,5 %

A

A

8421 19 70 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8421 21 00 – – Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8421 22 00 – – Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλ
λων από το νερό

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8421 23 00 – – Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών στους κινη
τήρες που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρι
κούς σπινθήρες ή με συμπίεση

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8421 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8421

Περιγραφή

EL

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περι
λαμβάνονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και
στεγνωτήρια. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρι
σμα των υγρών ή αερίων

Παρατήρηση

L 250/990

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες πε
ριλαμβάνονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια
και στεγνωτήρια

– – Άλλα

– Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των
υγρών

8421 31 00 – – Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανά
φλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση

16.9.2016

– Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αε
ρίων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8421 19

8421 39

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

8421 39 20 – – – Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του
αέρα
– – – Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλ
λων αερίων
Με καταλυτική μέθοδο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8421 39 80 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8421 91 00 – – Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις
οποίες περιλαμβάνονται και τα φυγοκεντρικά
στραγγιστήρια και στεγνωτήρια

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8421 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8422 11 00 – – Οικιακού τύπου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8422 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

– Μέρη

8422

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον κα
θαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων.
Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πω
ματισμό ή επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σά
κων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και ανάλογων περιε
κτών. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη
συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και
των μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε θερμο
συρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την
εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8421 39 60 – – – –

– Πλυντήρια πιάτων
L 250/991

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8422 20 00 – Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον
καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8422 30 00 – Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματι
σμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών σε
φιάλες, κουτιά, σάκους ή άλλα δοχεία. Συσκευές
και μηχανές για την εισαγωγή διοξειδίου του άν
θρακα στα ποτά

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8422 40 00 – Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συ
σκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων
των μηχανών και συσκευών για τη συσκευασία σε
θερμοσυρρικνούμενο φιλμ)

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8422 90 10 – – Μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8422 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 10 10 – – Ζυγαριές οικιακής χρήσεως

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 20 00 – Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/992

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Μέρη

8423

Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβά
νονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον
έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία
στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με
ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο. Σταθμά για
κάθε ζυγαριά

8423 10

– Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμ
βάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικια
κής χρήσεως

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8422 90

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 81 10 – – – Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος,
με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμ
βάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 81 30 – – – Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την
επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των
προσυσκευασμένων προϊόντων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 81 50 – – – Ζυγαριές καταστημάτων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 81 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 82 10 – – – Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος,
με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμ
βάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 82 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 89 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 90 00 – Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργά
νων ζυγίσεως

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8423 30 00 – Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και
πλάστιγγες για το σάκιασμα ή το μέτρημα των δό
σεων

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως
8423 81

– – Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά
δεν υπερβαίνει τα 5 000 kg

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8423 82

– – Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg

L 250/993

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8424 10 00 – Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8424 20 00 – Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιε
σμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8424 30 01 – – – Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8424 30 08 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8424 30 10 – – – Με πιεσμένο αέρα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8424 30 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8424

Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την
εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών
σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστό
λια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα
ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συ
σκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες
συσκευές εκσφενδονίσεως

Παρατήρηση

EL

– Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο,
ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως
– – Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο
κινητήρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8424 30

Περιγραφή

L 250/994

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλες μηχανές

– Άλλες συσκευές
– – Για τη γεωργία ή την κηπουρική

8424 81 10 – – – Συσκευές ποτίσματος

16.9.2016

8424 81

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα

––––

Συσκευές φορητές
Άλλα
Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμέ
νοι για να φέρονται ή να έλκονται από
ελκυστήρες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8424 81 99 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8424 89 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8424 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8425 11 00 – – Με ηλεκτρικό κινητήρα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8425 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8425 31 00 – – Με ηλεκτρικό κινητήρα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8425 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι εν γένει
– Πολύσπαστα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8424 81 91 – – – – –

8425

EL

8424 81 30 – – – –

– Βαρούλκα. Εργάτες

L 250/995

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8425 41 00 – – Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνερ
γεία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8425 42 00 – – Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8425 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8426 11 00 – – Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί,
πάνω σε σταθερά υποθέματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8426 12 00 – – Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστι
κούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες
για τη μετατόπιση υλικών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8426 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8426 20 00 – Γερανοί με πυργίσκο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8426 30 00 – Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/996

Τομέας

ΣΟ 2014

– Γρύλοι εν γένει

– Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γε
ρανογέφυρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχο
φόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών

8426 41 00 – – Πάνω σε ελαστικούς τροχούς

16.9.2016

– Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί
πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες,
γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακί
νηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για
τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί

EL

8426

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8426 91 10 – – – Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξε
φόρτωμα οχήματος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8426 91 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8426 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8427 10 10 – – Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8427 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8427 20 11 – – – Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας κάθε είδους

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8427 20 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8427 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8426 49 00 – – Άλλα
– Άλλες μηχανές
8426 91

– – Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολο
γούνται πάνω σε οδικό όχημα

Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φο
ρεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διά
ταξη ανυψώσεως

8427 10

– Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρι
κό κινητήρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8427

8427 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα
– – Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο

L 250/997

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

A

A

8428 10 20 – – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 20 20 – – Για προϊόντα χύμα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 20 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 31 00 – – Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκο
νται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 32 00 – – Άλλες, με κάδο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 33 00 – – Άλλες, με ταινία ή ιμάντα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 39 20 – – – Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κυλίνδρους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 39 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 40 00 – Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα πεζοδρόμια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8427 90 00 – Άλλα τροχοφόρα φορεία
8428

Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη
φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυ
στήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδη
ρόδρομοι)

8428 10

– Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου

– Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λει
τουργούν με πιεσμένο αέρα

– Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή με
ταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα

8428 39

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8428 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/998

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 90 71 – – – Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγρο
τικό ελκυστήρα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 90 79 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8429 11 00 – – Με ερπύστριες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8429 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8429 20 00 – Ισοπεδωτήρες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8429 30 00 – Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8428 60 00 – Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβά
νονται και τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορείςελκυστήρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για
οδοντωτούς σιδηρόδρομους
8428 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες μηχανές και συσκευές
– – Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική
χρήση

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers),
ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων),
μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτω
τές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτο
προωθούμενα
– Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledo
zers)

8429 40

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8429

– Συμπιεστές και οδοστρωτήρες

8429 40 10 – – – Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δο
νήσεις

L 250/999

– – Οδοστρωτήρες

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8429 40 30 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8429 40 90 – – Συμπιεστές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1000

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορ
τωτές-φτυαριστές
8429 51

– – Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετωπικής
φόρτωσης

– – – Άλλα
8429 51 91 – – – –

Φορτωτές με ερπύστριες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8429 51 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8429 52 10 – – – Εκσκαφείς με ερπύστριες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8429 52 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8429 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8429 52

8430

– – Μηχανήματα στα οποία η υπερκατασκευή μπορεί
να κάνει περιστροφή 360°

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8429 51 10 – – – Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία
βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες

Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέ
δωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή
γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασαλομπήχτες και
μηχανές εκρίζωσης πασάλων. Εκχιονιστήρες
16.9.2016

8430 10 00 – Πασαλομπήχτες και μηχανές για την εκρίζωση των
πασάλων

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8430 31 00 – – Αυτοπροωθούμενες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8430 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8430 41 00 – – Αυτοπροωθούμενες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8430 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8430 50 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8430 61 00 – – Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη
συμπίεση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8430 69 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8431 10 00 – Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8425

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8431 20 00 – Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8427

Βιομηχανία

4%

A

A

8430 20 00 – Εκχιονιστήρες
– Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές
για το σκάψιμο των σηράγγων ή των στοών

– Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμε
νες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει

8431

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλει
στικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλά
σεων 8425 μέχρι 8430
L 250/1001

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8431 31 00 – – Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχα
νικές σκάλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8431 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8431 41 00 – – Καδίσκοι, κάδοι, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες
και λαβίδες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8431 42 00 – – Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες
(angledozers)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8431 43 00 – – Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρί
σεων 8430 41 ή 8430 49

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8431 49 20 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή
σε τύπους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8431 49 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1002

Τομέας

ΣΟ 2014

– Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8428
EL

– Για μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8426, 8429
ή 8430

8432

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8431 49

Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευ
τικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κα
τεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι
για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γη
πέδων
16.9.2016

8432 10 00 – Άροτρα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8432 29 10 – – – Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8432 29 30 – – – Βολοκόποι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8432 29 50 – – – Τσάπες με κινητήρα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8432 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8432 30 11 – – – Ακριβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8432 30 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8432 30 90 – – Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8432 40 10 – – Ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8432 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8432 80 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8432 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

8432 21 00 – – Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές)
8432 29

– – Άλλα

– Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης
– – Μηχανήματα σποράς

8432 40

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8432 30

EL

– Βολοκόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργη
τικές μηχανές, εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια και
εργαλεία διβολίσματος

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής
λιπασμάτων

L 250/1003

8433

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

EL

Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη
συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για
άχυρα ή χορτονομές. Κουρευτικές μηχανές χόρτου
και μηχανές-δρεπάνια. Μηχανές για το καθάρισμα ή
τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών
προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της
κλάσης 8437

Παρατήρηση

L 250/1004

ΣΟ 2014

– Κουρευτικές μηχανές χόρτου
– – Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περι
στρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο

8433 11 10 – – – Ηλεκτρικές
– – – Άλλα
––––

Αυτοπροωθούμενες

8433 11 51 – – – – –

Εξοπλισμένες με κάθισμα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 11 59 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 11 90 – – – –
8433 19

Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8433 11

– – Άλλα
– – – Με κινητήρα

8433 19 10 – – – –
––––

Ηλεκτρικές
Άλλα

8433 19 51 – – – – – –

Αυτοπροωθούμενες
Εξοπλισμένες με κάθισμα

16.9.2016

–––––

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 20 50 – – – Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρο
νται από ελκυστήρες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 20 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 30 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 40 00 – Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 51 00 – – Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 52 00 – – Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 19 59 – – – – – –
8433 19 70 – – – – –

Άλλα
Άλλα

8433 19 90 – – – Χωρίς κινητήρα
8433 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυ
στήρα

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8433 20 10 – – Με κινητήρα

– Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή.
Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα

– – Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων

8433 53 10 – – – Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας

L 250/1005

8433 53

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8433 53 30 – – – Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη
ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαρο
τεύτλων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 53 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 59

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1006

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
– – – Συλλεκτικές-κοπτικές
Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 59 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 59 85 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 60 00 – Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών,
φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8433 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8434 10 00 – Αμελκτικές μηχανές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8434 20 00 – Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8434 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8434

8435

Αμελκτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλα
κτοκομίας

Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μη
χανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μη
λίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών

8435 10 00 – Μηχανές και συσκευές

16.9.2016

Αυτοπροωθούμενες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8433 59 11 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8436 21 00 – – Εκκολαπτήρια και αναθρεπτήρες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8436 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8436 80 10 – – Για τη δασοκομία

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8436 80 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8436 91 00 – – Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8436 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8435 90 00 – Μέρη
8436

Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κη
πουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισ
σοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές
για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές
διατάξεις και τα εκκολαπτήρια και εκτροφεία πτηνο
τροφίας

– Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις
οποίες περιλαμβάνονται και τα εκκολαπτήρια και
εκτροφεία

8436 80

– Άλλες μηχανές και συσκευές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8436 10 00 – Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τρο
φών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μέρη

L 250/1007

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8437 10 00 – Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκί
νισμα των σπόρων ή των οσπρίων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8437 80 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8437 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8438 10 10 – – Για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική ή την μπι
σκοτοποιία

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8438 10 90 – – Για την παρασκευή ζυμαρικών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8438 20 00 – Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή
για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8438 30 00 – Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροποιία

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8437

Περιγραφή

Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για την
παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή πο
τών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξα
γωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών
ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών

8438 10

– Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, την ζαχα
ροπλαστική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυ
μαρικών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8438

EL

Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνι
σμα των σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συ
σκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των
δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές
και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα
αγροκτήματα

Παρατήρηση

L 250/1008

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8438 40 00 – Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8438 50 00 – Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8438 60 00 – Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρού
των ή λαχανικών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8438 80 91 – – – Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8438 80 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8438 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8439 10 00 – Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού
από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8439 20 00 – Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρ
τιού ή του χαρτονιού

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8439 30 00 – Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία
του χαρτιού ή του χαρτονιού

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8438 80

– Άλλες μηχανές και συσκευές

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8438 80 10 – – Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσα
γιού

8439

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού
από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την
κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή
του χαρτονιού

L 250/1009

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8439 91 00 – – Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού
από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8439 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8440 10 10 – – Διπλωτικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8440 10 20 – – Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση
φύλλων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8440 10 30 – – Ραπτικές ή συρραπτικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8440 10 40 – – Συγκολλητικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8440 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8440 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1010

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μέρη

8440 10

– Μηχανές και συσκευές

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της
χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου

8441 10

– Μηχανές κοπής

8441 10 10 – – Κόπτες-περιτυλίκτες

16.9.2016

8441

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο
των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μη
χανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων

EL

8440

8441 10 20 – – Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8441 10 30 – – Περικοπτήρες χαρτιού με μία λεπίδα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8441 10 70 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8441 20 00 – Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φα
κέλων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8441 30 00 – Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σω
λήνων, τυμπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο
άλλο από τη χύτευση

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8441 40 00 – Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτό
μαζα, χαρτί ή χαρτόνι

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8441 80 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8441 90 10 – – Μηχανών κοπής

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8441 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8441 90

– Μέρη

8442

Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανέςεργαλεία των κλάσεων 8456 μέχρι 8465) για την πα
ρασκευή ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση
εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργά
νων εκτύπωσης. Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων,
πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπω
σης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και
κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα,
με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα)

8442 30

– Μηχανές, συσκευές και υλικό

8442 30 10 – – Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φω
τογράφησης

Παρατήρηση

L 250/1011

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8442 30 91 – – – Για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση τυπογρα
φικών στοιχείων (π.χ. λινοτυπικές, μονοτυπι
κές, διατυπικές), με ή χωρίς διάταξη χύτευσης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8442 30 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8442 40 00 – Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8442 50 20 – – Με τυπογραφικές παραστάσεις

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8442 50 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1012

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

8443

– Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων,
κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθο
γραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι
έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυ
ρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8442 50

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινά
κων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της
κλάσης 8442. Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής,
μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό.
Μέρη και εξαρτήματα
– Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πι
νάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης
της κλάσης 8442
16.9.2016

8443 11 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (off
set), που τροφοδοτούνται με πηνία

Περιγραφή

8443 13

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Παρατήρηση

EL

8443 12 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης όφσετ (offset)
γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα δια
στάσεων 22 × 36 cm ή λιγότερο όταν δεν είναι
διπλωμένα

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ
(offset)
– – – Που τροφοδοτούνται με φύλλα

––––

Μεταχειρισμένοι
Καινούργιες, για φύλλα διαστάσεων
Που δεν υπερβαίνουν τα 52 × 74 cm

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 13 35 – – – – –

Που υπερβαίνουν τα 52 × 74 cm αλλά
δεν υπερβαίνουν τα 74 × 107 cm

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 13 39 – – – – –

Που υπερβαίνουν τα 74 × 107 cm

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 13 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 14 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφι
κές, που τροφοδοτούνται με πηνία, με εξαίρεση
τις μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 15 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφι
κές, άλλες από εκείνες που τροφοδοτούνται με
πηνία, με εξαίρεση τις μηχανές και συσκευές
φλεξογραφικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 16 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφι
κές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 17 00 – – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

L 250/1013

8443 13 31 – – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8443 13 10 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8443 19 20 – – – Για εκτύπωση των υφαντικών υλών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 19 40 – – – Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8443 19 70 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 31 20 – – – Μηχανές με κύρια λειτουργία την ψηφιακή
αντιγραφή, στις οποίες η αντιγραφή πραγμα
τοποιείται με σάρωση του πρωτοτύπου και
εκτύπωση των αντιγράφων με τη βοήθεια συ
σκευής ηλεκτροστατικής εκτύπωσης

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8443 31 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8443 32 10 – – – Εκτυπωτές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8443 32 30 – – – Τηλεομοιοτυπικές συσκευές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8443 19

Περιγραφή

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8443 32

– – Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο
ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες:
εκτύπωση, αντιγραφή ή διαβίβαση στοιχείων με
τη χρήση τηλεομοιοτυπίας, που μπορούν να συν
δέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πλη
ροφοριών ή με δίκτυο

EL

– Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής και μηχανές
τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό
8443 31

Παρατήρηση

L 250/1014

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλες, ικανές να συνδέονται με αυτόματη μη
χανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Βιομηχανία

6%

A

A

8443 32 93 – – – –

Άλλες μηχανές που πραγματοποιούν τη λει
τουργία της αντιγραφής με ενσωματωμένο
οπτικό σύστημα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8443 32 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

6%

A

A

8443 39

– – Άλλα

8443 39 10 – – – Μηχανές που πραγματοποιούν τη λειτουργία
της αντιγραφής με σάρωση του πρωτοτύπου
και εκτύπωση των αντιγράφων με τη βοήθεια
συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύπωσης
– – – Άλλες συσκευές αντιγραφής
8443 39 31 – – – –

Με οπτικό σύστημα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8443 39 39 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8443 39 90 – – – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μηχανές που πραγματοποιούν τη λειτουρ
γία της αντιγραφής με σάρωση του πρωτο
τύπου και εκτύπωση των αντιγράφων με τη
βοήθεια συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύ
πωσης

EL

8443 32 91 – – – –

– Μέρη και εξαρτήματα
8443 91

8443 91 10 – – – Για συσκευές της διάκρισης 8443 19 40

L 250/1015

– – Μέρη και εξαρτήματα μηχανών και συσκευών
εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και
άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/1016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης
ή σε τύπους

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 91 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 99 10 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8443 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8444 00 10 – Μηχανές για τη νηματοποίηση

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8444 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8445 11 00 – – Λαναρίσματος (λανάρια)

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8445 12 00 – – Κτενίσματος (ξάντρες)

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8445 13 00 – – Πάγκοι με αξονίσκους

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8443 99

8445

– – Άλλα

Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φι
λιέρας), τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό
των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών

Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών.
Μηχανές για το κλώσιμο, σύζευξη ή τη συστροφή των
υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για
την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για
την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι ανέμες) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών
και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νη
μάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των κλά
σεων 8446 ή 8447

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8444 00

EL

8443 91 91 – – – –

– Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών
υλών

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8445 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8445 20 00 – Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8445 30 00 – Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφα
ντικών υλών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8445 40 00 – Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή για το ξετύλιγμα
των υφαντικών υλών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8445 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8446 21 00 – – Με κινητήρα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8446 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8446 30 00 – Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα
30 cm, χωρίς σαΐτες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8446

Αργαλειοί για ύφανση

8446 10 00 – Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα
30 cm
– Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα
30 cm, με σαΐτες

8447

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο,
για την κατασκευή τουλιών, δαντελών, κάθε είδους
κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή
τουφών

8447 11 00 – – Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα
165 mm

L 250/1017

– Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικοί

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8447 20 20 – – Αργαλειοί-αλυσίδες (αλυσωτοί), στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Rasc
hel. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8447 20 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8447 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8448 11 00 – – Ρατιέρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές
διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορι
σμό, τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτο
νιών. Μηχανές για το θηλύκωμα των χαρτονιών
μετά τη διάτρηση

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8448 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8448 20 00 – Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλά
σης 8444 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών
τους

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Περιγραφή

8447 12 00 – – Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα
165 mm

Παρατήρηση

L 250/1018

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8447 20

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των
κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ. ρατιέρες,
μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού
και του στημονιού, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Τε
μάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται
ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχα
νές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 8444, 8445,
8446 ή 8447 (π.χ. αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις
λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαΐτες, μιτάρια και
πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8448

– Ευθύγραμμες πλεκτικές μηχανές, επίπεδες πλεκτικές
μηχανές

– Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών
των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8448 31 00 – – Επενδύσεις λαναριών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8448 32 00 – – Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών
υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8448 33 00 – – Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους, δακτύλιοι και
δρομείς

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8448 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8448 42 00 – – Χτένια, μιτάρια και πλαίσια μιταριών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8448 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8448 51 10 – – – Πλατίνες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8448 51 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8448 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Περιγραφή

EL

– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλά
σης 8445 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών
τους

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή
των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους

– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλά
σης 8447 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών
τους
8448 51

– – Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέ
χουν στο σχηματισμό των βρόχων

L 250/1019

Περιγραφή

8450

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και
με διάταξη στεγνώματος

– – Μηχανές εντελώς αυτόματες
– – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπ
ρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg
Τοποθέτησης των ρούχων από μπροστά

Βιομηχανία

3%

A

A

8450 11 19 – – – –

Τοποθέτησης των ρούχων από επάνω

Βιομηχανία

3%

A

A

8450 11 90 – – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπ
ρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 10 kg

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

8450 12 00 – – Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένο φυγόκεντρο
στραγγιστήριο ή στεγνωτήριο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8450 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8450 20 00 – Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά
ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 kg

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8450 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

16.9.2016

8450 11 11 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά
ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg
8450 11

Παρατήρηση

EL

8449 00 00 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τε
λείωμα της επεξεργασίας του πιλήματος ή των μη
υφασμένων υφασμάτων, σε τόπια ή σε σχήματα, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές
για την κατασκευή καπέλων από πίλημα. Μήτρες (κα
λούπια) πιλοποιίας

Τομέας

L 250/1020

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8451 21 00 – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρό
ρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8451 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8451 30 00 – Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8451 40 00 – Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8451 50 00 – Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δί
πλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των
υφασμάτων

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8451

Περιγραφή

– Μηχανές στεγνώματος

8451 80

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8451 10 00 – Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα

EL

Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της
κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το
στράγγισμα, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα
(πρεσάρισμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέ
σες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολ
λάρισμα, το τελείωμα, την επίχριση ή διαπότιση των
νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντι
κές ύλες, και μηχανές για την επικάλυψη των υφασμά
των ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για
την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινοτά
πητας (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξε
τύλιγμα, το δίπλωμα, το κόψιμο σε σχήματα ή το
οδοντώματα των υφασμάτων

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες μηχανές και συσκευές
L 250/1021

8451 80 10 – – Μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων και
άλλων υποθεμάτων που προορίζονται για την
κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως από λι
νοτάπητα (linoleum) κ.λπ.

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8451 80 30 – – Μηχανές για το κολλάρισμα ή το τελείωμα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8451 80 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8451 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8452 10 11 – – – Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να
περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπέζια
ή τα έπιπλα) ανώτερη των 65 €

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

8452 10 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

9,7 %

A

A

8452 10 90 – – Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτο
μηχανών

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8452

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των
φύλλων των βιβλίων της κλάσης 8440. Έπιπλα, βά
σεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ρα
πτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές

8452 10

– Ραπτομηχανές οικιακού τύπου

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1022

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο
σημείο της μασουρίστρας, στις οποίες η κεφαλή
ζυγίζει το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή
17 kg με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που
βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασου
ρίστρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 kg χωρίς
κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα

– Άλλες ραπτομηχανές
16.9.2016

8452 21 00 – – Αυτόματες μονάδες

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8452 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8452 30 00 – Βελόνες για ραπτομηχανές

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8452 90 00 – Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές
και τα μέρη τους. Άλλα μέρη ραπτομηχανών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8453 10 00 – Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη
ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8453 20 00 – Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επι
διόρθωση των υποδημάτων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8453 80 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8453 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8454 10 00 – Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε
χάλυβα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8454 20 00 – Μήτρες χελωνών και κουτάλες χυτηρίου

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8453

8454

Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χά
λυβα, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχα
νές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη με
ταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια

– Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων

8454 30 10 – – Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση

L 250/1023

8454 30

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή
την κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατα
σκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τε
χνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ρα
πτομηχανές

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8454 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8454 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8455 21 00 – – Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυα
σμένα για θερμή και ψυχρή έλαση

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8455 22 00 – – Έλαστρα για ψυχρή έλαση

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8455 30 31 – – – Κύλινδροι θερμής έλασης. Κύλινδροι με στή
ριγμα θερμής και ψυχρής έλασης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8455 30 39 – – – Κύλινδροι ψυχρής έλασης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8455 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8455 90 00 – Άλλα parts

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8455

Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών

8455 10 00 – Έλαστρα για σωλήνες

– Κύλινδροι ελάστρων

8455 30 10 – – Από χυτοσίδηρο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα έλαστρα

8455 30

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1024

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από σφυρηλατημένο χάλυβα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8456 10 00 – Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη
φωτός ή φωτονίων

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8456 20 00 – Που λειτουργούν με υπερήχους

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8456 30 11 – – – Μηχανές διάβρωσης διά σύρματος

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8456 30 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8456 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8456 90 20 – – Μηχανές κοπής με έγχυση ύδατος

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8456 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8456

Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε
ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη
φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιά
βρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκ
τρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσμα
τος. Μηχανές κοπής με έγχυση ύδατος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση
– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8456 90

Παρατήρηση

EL

8456 30

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέ
σης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργα
σία των μετάλλων

8457 10

– Κέντρα μονάδων επεξεργασίας

8457 10 10 – – Κέντρα οριζόντιας επεξεργασίας

L 250/1025

8457

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8457 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8457 20 00 – Μηχανές σταθερής θέσης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8457 30 10 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8457 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8457 30

– Μηχανές πολλαπλών θέσεων

Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρ
νευσης) που λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου
– Τόρνοι οριζόντιοι

8458 11

– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8458 11 20 – – – Κέντρα τόρνευσης
– – – Τόρνοι αυτόματοι
8458 11 41 – – – –

Μιας ατράκτου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8458 11 49 – – – –

Πολλών ατράκτων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8458 11 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8458 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8458

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1026

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλοι τόρνοι
– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8458 91 20 – – – Κέντρα τόρνευσης

16.9.2016

8458 91

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8458 91 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8458 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8459 21 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8459 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8459 31 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8459 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8459 40 10 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8459 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8459

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες
επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση
οπών, φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτό
μηση μεταλλικών ειδών με αφαίρεση μετάλλου, εκτός
από τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων
τορνεύσεως) της κλάσης 8458

– Άλλες μηχανές διάτρησης

– Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εκγλυφής της εσωτε
ρικής επιφάνειας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8459 10 00 – Μονάδες επεξεργασίας με οδηγούς

8459 40

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επι
φάνειας

8459 51 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

L 250/1027

– Μηχανές εκγλυφής, σε υποστήριγμα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8459 61 10 – – – Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8459 61 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8459 69 10 – – – Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8459 69 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8459 70 00 – Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτε
ρικών σπειρωμάτων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8460 11 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8460 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8459 59 00 – – Άλλα
– Άλλες μηχανές εκγλυφής
8459 61

8460

– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

– – Άλλα

Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας,
το ακόνισμα, την εκλέπτυνση, τη διόρθωση, το ξύ
σιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος,
κατά την κατεργασία των μετάλλων ή των κεραμομε
ταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μυλόπετρων,
λειαντικών ή προϊόντων γυαλίσματος, άλλες από τις
μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών
της κλάσης 8461

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8459 69

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1028

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μηχανές για τη διόρθωση των επίπεδων επιφανειών,
στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από
τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλά
χιστον 0,01 mm:
16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8460 21

EL

– Άλλες μηχανές για τη διόρθωση, στις οποίες η ρύθ
μιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί
να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου
– – – Για κυλινδρικές επιφάνειες
Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ)
εσωτερικών επιφανειών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8460 21 15 – – – –

Άκεντρες κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρε
κτιφιέ) εξωτερικών επιφανειών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8460 21 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8460 29 10 – – – Για κυλινδρικές επιφάνειες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8460 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8460 31 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8460 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8460 40 10 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8460 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8460 21 90 – – – Άλλα
8460 29

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8460 21 11 – – – –

– Μηχανές για το ακόνισμα

8460 40

– Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο
L 250/1029

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8460 90 10 – – Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από
τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση του
λάχιστον 0,01 mm

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8460 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8461 30 10 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8461 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8460 90

– Άλλα

8461 40

– Μηχανές ενστίξεως

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μηχανές πλανίσματος, μέγγενες για λιμάρισμα, μηχα
νές εντομής, ενστίξεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τε
λειώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κό
ψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μη
χανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου
ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

8461 20 00 – Μέγκενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής
8461 30

Παρατήρηση

EL

8461

Περιγραφή

L 250/1030

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών
– – Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών
– – – Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8461 40 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

16.9.2016

8461 40 11 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών
Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8461 40 39 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

EL

8461 40 31 – – – –

– – Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών

8461 40 71 – – – –

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8461 40 79 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8461 50 11 – – – Κυκλικά πριόνια

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8461 50 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8461 50 90 – – Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορι
σμένο μήκος

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8461 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8461 40 90 – – – Άλλα
8461 50

– Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμά
χια σε ορισμένο μήκος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν
από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγ
γιση τουλάχιστον 0,01 mm

– – Μηχανές πριονίσματος

L 250/1031

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8462 10 10 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8462 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8462 21 10 – – – Για την κατεργασία επίπεδων προϊόντων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8462 21 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες)
σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους
για την κατεργασία των μετάλλων. Μηχανές (στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή
τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, πλανί
σματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με πάτημα ή
ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την
επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβι
δίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω

8462 10

– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέ
σες) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε εί
δους

– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέ
σες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώ
σεως, ισιώματος ή πλανίσματος
8462 21

8462 29

– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8462

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1032

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

8462 29 10 – – – Για την κατεργασία επίπεδων προϊόντων
– – – Άλλα
Υδραυλικά

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8462 29 98 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

16.9.2016

8462 29 91 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8462 31 00 – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου
8462 39

EL

– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέ
σες) ψαλιδίσματος, άλλες από τις μηχανές που συν
δυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πά
τημα και ψαλιδίσματος

– – Άλλα

– – – Άλλα
8462 39 91 – – – –

Υδραυλικά

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8462 39 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8462 41 10 – – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8462 41 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8462 49 10 – – – Για την κατεργασία επίπεδων προϊόντων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8462 49 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέ
σες) ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος
εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχα
νές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος
οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος

8462 49

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8462 39 10 – – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

8462 41

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

– – Άλλα
L 250/1033

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8462 91 20 – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8462 91 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8462 99 20 – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8462 99 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8463 10 10 – – Πάγκοι για την έλκυση των συρμάτων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8463 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8463 20 00 – Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερι
κού σπειρώματος με κύλισμα ή έλαση

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8463 30 00 – Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με
μορφή σύρματος

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8463 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1034

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Υδραυλικές πρέσες

– – Άλλα

8463

Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των με
τάλλων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που ερ
γάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη

8463 10

– Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ει
δών με καθορισμένη μορφή, συρμάτων ή παρό
μοιων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8462 99

EL

8462 91

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8464 20 11 – – – Οπτικό γυαλί

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8464 20 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8464 20 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8464 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8465 10 10 – – Με μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι με
ταξύ κάθε εργασίας

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8465 10 90 – – Με αυτόματη μεταφορά του αντικειμένου μεταξύ
κάθε εργασίας

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8464

Περιγραφή

8464 10 00 – Μηχανές πριονίσματος
8464 20

EL

Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας,
των κεραμευτικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του
αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για
την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα

8465

Μηχανές- εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι μηχανές για το κάρφωμα, θηλύκωμα, συγκόλληση
ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία
του ξύλου, του φελλού, του κόκαλου, του σκληρυμέ
νου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή πα
ρόμοιων σκληρών υλών

8465 10

– Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφο
ρους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργα
λείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Για την κατεργασία γυαλιού

L 250/1035

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8465 91 10 – – – Μηχανές πριονίσματος με πριονοκορδέλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8465 91 20 – – – Κυκλικά πριόνια

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8465 91 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8465 92 00 – – Μηχανές λείανσης ή πλανίσματος. Μηχανές εκ
γλυφής της εσωτερικής επιφάνειας ή ράβδωσης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8465 93 00 – – Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κί
σηρη ή τη στίλβωση

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8465 94 00 – – Μηχανές τοξοειδούς κάμψεως ή συναρμολόγη
σης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8465 95 00 – – Μηχανές διάτρησης ή εντομής

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8465 96 00 – – Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύ
λιγμα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8465 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1036

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Μηχανές πριονίσματος

8466 10

– Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης
ελευθέρωσης

16.9.2016

Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορί
ζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλά
σεων 8456 μέχρι 8465, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι διατάξεις που συγκρατούν τεμάχια για
επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συρματο
σύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαιρετικές διατά
ξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογού
νται πάνω στις μηχανές-εργαλεία· φορείς εργαλείων
για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων
των τύπων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8466

EL

8465 91

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Φορείς εργαλείων
EL

8466 10 20 – – – Μανδρέλια, λαβίδες και υποδοχές τρυπανιών
– – – Άλλα
Για τόρνους

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8466 10 38 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8466 20 91 – – – Για τόρνους

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8466 20 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8466 30 00 – Διατάξεις διαιρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις
που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργα
λεία

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8466 91 20 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8466 91 95 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8466 10 80 – – Συρματοσύρτες με αυτόματη ελευθέρωση
8466 20

– Διατάξεις που
επεξεργασία

συγκρατούν

τα

τεμάχια

για

8466 20 20 – – Διατάξεις επεξεργασίας· σύνολα των τυποποιημέ
νων εξαρτημάτων
– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8466 10 31 – – – –

– Άλλα
8466 91

– – Για μηχανές της κλάσης 8464
L 250/1037

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8466 92 20 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8466 92 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8466 93 30 – – – Για μηχανές της διάκρισης 8456 90 20

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8466 93 70 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8466 94 00 – – Για μηχανές των κλάσεων 8462 ή 8463

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8467 11 10 – – – για την κατεργασία των μετάλλων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8467 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8467 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8466 92

– – Για μηχανές της κλάσης 8465

– – Για μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8461

Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα,
υδραυλικά ή με ενσωματωμένο κινητήρα (ηλεκτρικό ή
μη ηλεκτρικό), για εργασία με το χέρι
– Με συμπιεσμένο αέρα

8467 11

– – Περιστροφικά (έστω και κρουστικά)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8467

Παρατήρηση

EL

8466 93

Περιγραφή

L 250/1038

Τομέας

ΣΟ 2014

– Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
8467 21

– – Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα περιστροφικά
16.9.2016

8467 21 10 – – – Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέρ
γειας

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Ηλεκτροαντλίες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8467 21 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8467 22 10 – – – Αλυσοπρίονα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8467 22 30 – – – Κυκλικά πριόνια

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8467 22 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8467 22

– – Πριόνια

– – Άλλα

8467 29 20 – – – Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέρ
γειας
– – – Άλλα
––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8467 29

EL

8467 21 91 – – – –

Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές
Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8467 29 53 – – – – –

Λειαντικές μηχανές με ιμάντες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8467 29 59 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8467 29 70 – – – –

Πλάνες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8467 29 80 – – – –

Μεγάλα ψαλίδια κοπής φρακτών, ψαλίδια
κοπής χορτοτάπητα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

L 250/1039

8467 29 51 – – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8467 81 00 – – Αλυσοπρίονα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8467 89 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8467 91 00 – – Αλυσοπρίονων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8467 92 00 – – Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο
αέρα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8467 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8468 10 00 – Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8468 20 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με
αέριο

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8468 80 00 – Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8468 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8467 29 85 – – – –

Άλλα

– Άλλα εργαλεία

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφο
ρους τρόπους, έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλ
λες από εκείνες της κλάσης 8515· Μηχανές και συ
σκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφα
νειακή σκλήρυνση (βάψιμο)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μέρη

8468

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1040

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8469 00 91 – – Ηλεκτρικές

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8469 00 99 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8470 21 00 – – Που φέρουν όργανο αποτύπωσης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8470 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8470 30 00 – Άλλες υπολογιστικές μηχανές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8470 50 00 – Αριθμητικά ταμεία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8470 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8469 00

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης
8443· μηχανές για την επεξεργασία κειμένου
EL

8469 00 10 – Μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων
– Άλλα

Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την
καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών
με υπολογιστική δυνατότητα· λογιστικές μηχανές, μη
χανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών σε φάκελα
αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και πα
ρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη
υπολογισμού· ταμειομηχανές

8470 10 00 – Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν
να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής
ενέργειας και μηχανές τσέπης που περιλαμβάνουν
υπολογιστική διάταξη και μπορούν να καταγρά
φουν, αναπαράγουν και εμφανίζουν πληροφορίες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8470

– Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές

L 250/1041

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8471 41 00 – – Που περιλαμβάνουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλά
χιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας σε
συνδυασμό ή μη με μία κεντρική μονάδα εισό
δου και μία μονάδα εξόδου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8471 49 00 – – Άλλες, που διατίθενται με τη μορφή συστημάτων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8471 50 00 – Μονάδες επεξεργασίας εκτός από εκείνες των κωδι
κών 8471 41 ή 8471 49, που φέρουν ή όχι στο
ίδιο περίβλημα έναν ή δύο από τους επόμενους τύ
πους μονάδων: μονάδες μνήμης, μονάδες εισόδου
και μονάδες εξόδου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8471 60 60 – – Πληκτρολόγια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8471 60 70 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8471

Περιγραφή

– Άλλες αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων

8471 60

– Μονάδες εισόδου ή εξόδου που μπορούν να περιέ
χουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης

– Μονάδες μνήμης

8471 70 20 – – Μονάδες μνήμης κεντρικές

16.9.2016

8471 70

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8471 30 00 – Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, φο
ρητές, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg και
που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία κεντρική μο
νάδα επεξεργασίας, ένα πληκτρολόγιο και μία
οθόνη

EL

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων και μο
νάδες (στοιχεία) αυτών· μαγνητικές ή οπτικές διατά
ξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των δεδομένων σε
υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές
επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρατήρηση

L 250/1042

Τομέας

ΣΟ 2014

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– – – Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου
8471 70 30 – – – –

––––

Οπτικούς (στους οποίους περιλαμβάνονται
και οι μαγνητοοπτικοί)
Άλλα
Μονάδες μνήμης σε σκληρούς δίσκους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8471 70 70 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8471 70 80 – – – Μονάδες μνήμης σε μαγνητικές ταινίες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8471 70 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8471 80 00 – Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας
πληροφοριών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8471 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8472 10 00 – Πολύγραφοι

Βιομηχανία

2%

A

A

8472 30 00 – Μηχανές για τη διαλογή, το δίπλωμα, την τοποθέ
τηση σε φάκελο ή ταινία ταχυδρομείου, μηχανές
ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος της αλ
ληλογραφίας και μηχανές για την επικόλληση ή
ακύρωση ενσήμων

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8472

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8471 70 50 – – – – –

Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγρα
φοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύ
πωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζο
γραμματίων, μηχανές διαλογής, μετρήσεως ή συ
σκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευές για
το ξύσιμο των μολυβιών, συσκευές για το τρύπημα ή
τη σύνδεση εγγράφων)

L 250/1043

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8472 90 10 – – Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας
σε κυλίνδρους των κερμάτων

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8472 90 30 – – Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8472 90 70 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8473 10 11 – – – Για μηχανές της διάκρισης 8469 00 10

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8473 10 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

8473 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8473 21 10 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8473 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8472 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1044

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

8473 10

– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλά
σης 8469
– – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφο
ράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζο
νται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις
μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 μέχρι 8472

EL

8473

– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλά
σης 8470
8473 21

– – Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των
διακρίσεων 8470 10, 8470 21 ή 8470 29

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8473 29 10 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8473 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8473 30 20 – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8473 30 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8473 40 11 – – – Για μηχανές της διάκρισης 8472 90 30

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8473 40 18 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

8473 40 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8473 50 20 – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8473 50 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8473 29

– – Άλλα

– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλά
σης 8471

– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλά
σης 8472
– – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

8473 50

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8473 40

Παρατήρηση

EL

8473 30

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εξίσου για μηχανές δύο ή περισ
σοτέρων από τις κλάσεις 8469 μέχρι 8472

L 250/1045

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8474 10 00 – Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνι
σμα, το διαχωρισμό ή το πλύσιμο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8474 20 00 – Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμα
χισμό ή την κονιοποίηση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8474 31 00 – – Μπετονιέρες και συσκευές για το ανακάτεμα του
τσιμέντου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8474 32 00 – – Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με
πίσσα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8474 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8474 80 10 – – Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση
ή το σχηματισμό σε τύπους κεραμικών ζυμών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8474 80 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8474

Περιγραφή

EL

Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα,
το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχι
σμό, την ανάμειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλ
λευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία
περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες)· μηχανές
για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματι
σμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των
κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλ
λων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη· μηχανές σχημα
τισμού των μητρών των χυτηρίων από άμμο

– Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις

– Μέρη

8474 90 10 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

16.9.2016

8474 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μάλαξη

8474 80

Παρατήρηση

L 250/1046

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8475 21 00 – – Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και
προμορφωμάτων τους

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8475 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8475 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8476 21 00 – – Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή
ψύξης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8476 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8474 90 90 – – Άλλα
8475

Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σω
λήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρο
νικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του
αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περί
βλημα· μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία
σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημά
των από γυαλί

– Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε
θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημά
των από γυαλί

8476

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8475 10 00 – Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων,
σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή
ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή
του αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυά
λινο περίβλημα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλη
τές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών),
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη με
τατροπή νομισμάτων
– Αυτόματες μηχανές πώλησης ποτών

L 250/1047

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8476 81 00 – – Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή
ψύξης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8476 89 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8476 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 10 00 – Μηχανές για χύτευση με έγχυση

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 20 00 – Μηχανές εξώθησης (extrudeuses)

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 30 00 – Μηχανές για χύτευση με φύσημα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 40 00 – Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές
για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 59 10 – – – Πρέσες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 59 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1048

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες μηχανές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καου
τσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή
προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

EL

8477

– Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορ
φοποίηση
8477 51 00 – – Για χύτευση ή την αναγόμωση των επισώτρων ή
για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλά
μων
8477 59

– – Άλλα
16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8477 80 11 – – – Μηχανές για την επεξεργασία αντιδραστικών
ρητινών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 80 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 80 91 – – – Μηχανές θρυμματισμού

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 80 93 – – – Μηχανές ανάμιξης, μάλαξης και ανάδευσης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 80 95 – – – Κοπτικές μηχανές, μηχανικοί σχίστες και μηχα
νές αποφλοίωσης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 80 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 90 10 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8478 10 00 – Μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8478 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8477 80

Περιγραφή

– Άλλες μηχανές
EL

– – Μηχανές για την κατασκευή σπογγωδών ή κυψε
λωδών προϊόντων

8478

– Μέρη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

8477 90

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη με
ταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό
L 250/1049

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8479 10 00 – Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οι
κοδομή ή ανάλογες εργασίες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8479 20 00 – Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρα
σκευή των ζωικών ή σταθερών φυτικών λαδιών ή
λιπών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 30 10 – – – Πρέσες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 40 00 – Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 50 00 – Βιομηχανικά ρομπότ που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 60 00 – Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 71 00 – – Είδους που χρησιμοποιείται στα αεροδρόμια

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 79 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479

Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λει
τουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

Παρατήρηση

EL

– Πρέσες για την κατασκευή μοριοσανίδων ή ινοσανί
δων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μη
χανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου
ή του φελλού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8479 30

Περιγραφή

L 250/1050

Τομέας

ΣΟ 2014

– Γέφυρες επιβίβασης επιβατών

– Άλλες μηχανές και συσκευές
16.9.2016

8479 81 00 – – Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι μασουρίστρες για το τύ
λιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 89 30 – – – Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 89 60 – – – Συστήματα κεντρικής λίπανσης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 89 97 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 90 20 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8479 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8480 10 00 – Πλαίσια χυτηρίου

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8480 20 00 – Βάσεις για μήτρες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8480 30 10 – – Από ξύλο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8480 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8479 82 00 – – Για την ανάμειξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον
τεμαχισμό, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση,
τη γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη
8479 89

8480

8480 30

– – Άλλα

– Μέρη

Πλαίσια χυτηρίου· βάσεις για μήτρες· μοντέλα για μή
τρες· μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελω
νών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, καου
τσούκ ή πλαστικές ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8479 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μοντέλα για μήτρες
L 250/1051

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8480 41 00 – – Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8480 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8480 50 00 – Μήτρες για το γυαλί

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8480 60 00 – Μήτρες για τις ορυκτές ύλες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8480 71 00 – – Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8480 79 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 10 19 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 10 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1052

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια

Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώ
σεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δο
χεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές
πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες

8481 10

– Υποβιβαστές πίεσης

8481 10 05 – – Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8481

EL

– Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες

– – Άλλα

8481 20

– Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που
λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό ή συμπιε
σμένου αέρα
16.9.2016

8481 20 10 – – Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που
λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 30 91 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 30 99 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 40 10 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 11 – – – Αναμείκτες κάθε είδους

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 31 – – – Αναμείκτες κάθε είδους

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 39 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 40 – – Βαλβίδες για επίσωτρα και αεροθαλάμους

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Περιγραφή

8481 20 90 – – Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που
λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8481 30

8481 80

– Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας

– Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα
– – Κρουνοποιίας ειδών υγιεινής

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8481 40

– Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης

– – Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμαν
σης

L 250/1053

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/1054

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– – – Βαλβίδες ρύθμισης
8481 80 51 – – – –

Θερμοκρασίας

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 59 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

––––

Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διόδου

8481 80 61 – – – – –

Από χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 63 – – – – –

Από χάλυβα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 69 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

––––

Κρουνοί με δικλείδες

8481 80 71 – – – – –

Από χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 73 – – – – –

Από χάλυβα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 79 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφέα, κωνικό
ή κυλινδρικό

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 85 – – – –

Κρουνοί με πεταλούδα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8481 80 87 – – – –

Κρουνοί με μεμβράνη

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

16.9.2016

8481 80 81 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

EL

8482 10 10 – – Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος
δεν υπερβαίνει τα 30 mm

Βιομηχανία

8%

A

A

8482 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

A

A

8482 20 00 – Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περι
λαμβάνονται και οι συναρμολογήσεις κώνων και
κωνικών κυλίνδρων

Βιομηχανία

8%

A

A

8482 30 00 – Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού

Βιομηχανία

8%

A

A

8482 40 00 – Ρουλεμάν με βελόνες

Βιομηχανία

8%

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Τομέας

8482 50 00 – Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

Βιομηχανία

8%

A

A

8482 80 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυα
σμένα ρουλεμάν

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

ΣΟ 2014

Περιγραφή

8481 80 99 – – – –

Άλλα

8481 90 00 – Μέρη
8482

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίν
δρους ή με βελόνες

8482 10

– Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες)

Παρατήρηση

– Μέρη
8482 91

8482 91 10 – – – Κύλινδροι κωνικοί

L 250/1055

– – Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελό
νες

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8482 91 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

7,7 %

A

A

8482 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

A

A

8483 10 21 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

Βιομηχανία

4%

A

A

8483 10 25 – – – Από σφυρηλατημένο χάλυβα

Βιομηχανία

4%

A

A

8483 10 29 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

8483 10 50 – – Αρθρωτοί άξονες

Βιομηχανία

4%

A

A

8483 10 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

8483 20 00 – Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν

Βιομηχανία

6%

A

A

8483

Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφα
λοφόροι άξονες) και στρόφαλοι· έδρανα και κουζι
νέτα· οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής· ελικωτοί
άξονες με μπίλιες ή κυλιδρίσκους· υποπολλαπλασια
στές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας,
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς
ζεύξης· σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες· συμπλέκτες
και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και
οι αρθρωτές συναρμογές ρουλεμάν με κυλινδρικούς
κυλίνδρους

8483 10

– Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους
οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και
οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1056

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8483 30 32 – – – Για ρουλεμάν κάθε είδους

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

8483 30 38 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,4 %

A

A

8483 30 80 – – Κουζινέτα

Βιομηχανία

3,4 %

A

A

8483 40 21 – – – Υποπολλαπλασιαστές με κυλινδρικούς τρο
χούς

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8483 40 23 – – – Υποπολλαπλασιαστές με κωνικούς ή κυλινδρο
κωνικούς τροχούς

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8483 40 25 – – – Υποπολλαπλασιαστές με ατέρμονα κοχλία

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8483 40 29 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8483 40 30 – – Άξονες ελικωτοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ή κυλιν
δρίσκους

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8483 30

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλε
μάν· Έδρανα ολισθήσεως ατράκτου
EL

– – Έδρανα

– Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από
τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για
τη μετάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται χω
ριστά· ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλιδρίσκους·
υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετα
τροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται
και οι μετατροπείς ζεύξης ρουλεμάν με κυλινδρι
κούς κυλίνδρους
– – Οδοντωτοί τροχοί

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8483 40

L 250/1057

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8483 40 51 – – – Κιβώτια ταχυτήτων

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8483 40 59 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8483 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8483 50 20 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8483 50 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8483 60 20 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8483 60 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1058

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και με
τατροπείς της ταχύτητας
EL

8483 60

8483 90

– Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι αυλακωτές τροχαλίες

– Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περι
λαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8483 50

– Οδοντοτροχοί και άλλα βασικά όργανα για τη με
τάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά·
μέρη

8483 90 20 – – Μέρη εδράνων για ρουλεμάν κάθε είδους

8483 90 81 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

16.9.2016

– – Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8484 10 00 – Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες)

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8484 20 00 – Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8484 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Περιγραφή

8483 90 89 – – – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8484

Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται απο
κλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλ
λων ή δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς,
ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπε
δων οθονών· μηχανές και συσκευές που καθορίζονται
στη σημείωση 9 (Γ) του παρόντος κεφαλαίου· Μέρη
και εξαρτήματα

8486 10 00 – Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή πλινθω
μάτων ή δίσκων με ημιαγωγό (wafers)

8486 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8486

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες)· συλλογές
ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που
παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες
συσκευασίες· μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές

– Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατά
ξεων με ημιαγωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων
L 250/1059

8486 20 10 – – Μηχανές-εργαλεία που λειτουργούν με υπερή
χους

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8486 30 10 – – Συσκευές για χημική εναπόθεση αερίου φάσεως
σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλ
λων (LCD)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8486 30 30 – – Συσκευές για ξηρά αποτύπωση σε υποστρώματα
για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8486 30 50 – – Συσκευές για φυσική εναπόθεση με καθοδικό
διασκορπισμό σε υποστρώματα για διατάξεις
υγρών κρυστάλλων (LCD)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8486 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8486 40 00 – Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη ση
μείωση 9 (Γ) του παρόντος κεφαλαίου.

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8486 90 20 – – – Μέρη για μηχανές φυγοκέντρησης για την επι
κάλυψη φωτογραφικών αιωρημάτων υποστρω
μάτων οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8486 90 30 – – – Μέρη για μηχανές για καθαρισμό των μεταλλι
κών συναρμογών για συσκευασίες ημιαγωγών
πριν τη διαδικασία ηλεκτροεπικάλυψης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8486 20 90 – – Άλλα
8486 30

– Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατά
ξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη

– Μέρη και εξαρτήματα

8486 90 10 – – Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης
ελευθέρωσης· διατάξεις που συγκρατούν τα τε
μάχια για επεξεργασία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8486 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1060

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8486 90 40 – – – Μέρη για συσκευές για φυσική εναπόθεση υλι
κών με επίχριση για οθόνες υγρών κρυστάλ
λων (LCD)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8486 90 50 – – – Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές για απο
τυπώματα ξηράς αποτύπωσης σε υποστρώ
ματα οθόνης ή υγρών κρυστάλλων (LCD)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8486 90 60 – – – Μέρη και εξαρτήματα για ευσκευές για από
θεση χημικών ατμών σε υποστρώματα για
οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8486 90 70 – – – Μέρη και εξαρτήματα για μηχανές-εργαλεία
που λειτουργούν με υπερήχους

Βιομηχανία

1,2 %

A

A

8486 90 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8487 10 10 – – Από ορείχαλκο

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8487 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και
δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική
μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρι
κά χαρακτηριστικά

8487 10

– Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους

– Άλλα

8487 90 40 – – Από χυτοσίδηρο

L 250/1061

8487 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8487

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8487 90 51 – – – Από χάλυβα απλής χύτευσης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8487 90 57 – – – Από σφυρηλατημένο ή έκτυπο σίδηρο ή χά
λυβα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8487 90 59 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8487 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8501 10 91 – – – Κινητήρες κοινοί

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 10 93 – – – Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 10 99 – – – Κινητήρες συνεχούς ρεύματος

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1062

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από σίδηρο ή χάλυβα

8501

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση
τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος

8501 10

– Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W

8501 10 10 – – Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει
τα 18 W

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85 — ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ· ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥ
ΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟ
ΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

EL

85

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 31 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 32 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν
υπερβαίνει τα 75 kW

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 33 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν
υπερβαίνει τα 375 kW

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 34 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 40 20 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 40 80 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

8501 20 00 – Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα
37,5 W

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος· Γεννήτριες
συνεχούς ρεύματος

– Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονο
φασικοί

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8501 40

– Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυ
φασικοί
8501 51 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W
8501 52

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν
υπερβαίνει τα 75 kW
L 250/1063

8501 52 20 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν
υπερβαίνει τα 7,5 kW

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8501 52 30 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν
υπερβαίνει τα 37 kW

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 52 90 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν
υπερβαίνει τα 75 kW

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1064

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8501 53

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW

– – – Άλλοι, με ισχύ
8501 53 81 – – – –

Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 375 kW

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 53 94 – – – –

Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 750 kW

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 53 99 – – – –

Που υπερβαίνει τα 750 kW

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 61 20 – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 61 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν
υπερβαίνει τα 75 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 62 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν
υπερβαίνει τα 375 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8501 53 50 – – – Κινητήρες έλξης

– Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες)
8501 61

– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8501 63 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν
υπερβαίνει τα 750 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8501 64 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 11 20 – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 11 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν
υπερβαίνει τα 75 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 12 00 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν
υπερβαίνει τα 375 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 13 20 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά
δεν υπερβαίνει τα 750 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 13 40 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA αλλά
δεν υπερβαίνει τα 2 000 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 13 80 – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 2 000 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8502

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και
μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

8502 11

8502 13

– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με
εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, του
οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες
ντίζελ ή ημι-ντίζελ)

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA

L 250/1065

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8502 20 20 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 20 40 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν
υπερβαίνει τα 375 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 20 60 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν
υπερβαίνει τα 750 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 20 80 – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 39 20 – – – Στροβιλογεννήτριες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 39 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 40 00 – Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8502 20

Περιγραφή

EL

– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με
εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, του
οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες
εκρήξεως)

8502 39

8503 00

– – Άλλα

8503 00 10 – Στεφάνες μη μαγνητικές

16.9.2016

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλει
στικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8501 ή
8502

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ
ματος
8502 31 00 – – Με αιολική ενέργεια

Παρατήρηση

L 250/1066

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8503 00 91 – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8503 00 99 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8504 10 20 – – Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται
και αυτά με προσαρμοσμένο πυκνωτή

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8504 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8504 22 10 – – – Που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 1 600 kVA

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8504 22 90 – – – Που υπερβαίνει τα 1 600 kVA αλλά δεν
υπερβαίνει τα 10 000 kVA

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8504 23 00 – – Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που
υπερβαίνει τα 10 000 kVA

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

8504 10

– Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης

– Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό
8504 21 00 – – Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που
δεν υπερβαίνει τα 650 kVA
8504 22

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς
ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης
και αυτεπαγωγής

EL

8504

– – Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που
υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα
10 000 kVA

L 250/1067

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/1068

ΣΟ 2014

– Άλλοι μετασχηματιστές
EL

8504 31

– – Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που
δεν υπερβαίνει το 1 kVA
– – – Μετασχηματιστές μέτρησης
Για τη μέτρηση των τάσεων

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8504 31 29 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8504 31 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8504 32 00 – – Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που
υπερβαίνει το 1 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα
16 kVA

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8504 33 00 – – Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που
υπερβαίνει τα 16 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα
500 kVA

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8504 34 00 – – Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που
υπερβαίνει τα 500 kVA

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3,3 %

A

A

Βιομηχανία

3,3 %

A

A

8504 40

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8504 31 21 – – – –

– Στατικοί μετατροπείς ρεύματος

8504 40 30 – – Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τη
λεπικοινωνιών, αυτόματες μηχανές επεξεργασίας
δεδομένων και των σχετικών μονάδων τους
– – Άλλα
8504 40 55 – – – Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών

8504 40 82 – – – –

Ανορθωτές

16.9.2016

– – – Άλλα

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλ
λασσόμενο
EL

Με ικανότητα μετατροπής ρεύματος που
δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA

Βιομηχανία

3,3 %

A

A

8504 40 88 – – – – –

Με ικανότητα μετατροπής ρεύματος που
υπερβαίνει τα 7,5 kVA

Βιομηχανία

3,3 %

A

A

Βιομηχανία

3,3 %

A

A

8504 50 20 – – Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τη
λεπικοινωνιών, και για την παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας
δεδομένων και στις σχετικές μονάδες τους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8504 50 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8504 40 90 – – – –
8504 50

8504 90

Άλλα

– Άλλοι επαγωγείς

– Μέρη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8504 40 84 – – – – –

– – Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτε
παγωγής
8504 90 05 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα
της διάκρισης 8504 50 20
– – – Άλλα
Πυρήνες από φερρίτη

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8504 90 18 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

L 250/1069

8504 90 11 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8504 90 91 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα
της διάκρισης 8504 40 30

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8504 90 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8505 19 10 – – – Μαγνήτες μόνιμοι από φερρίτη συσσωματω
μένο

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8505 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8505 20 00 – Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της
ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

1,8 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1070

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Στατικών μετατροπέων ρεύματος

– Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γί
νουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση
8505 11 00 – – Από μέταλλο
8505 19

8505 90

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηλεκτρομαγνήτες· μαγνήτες μόνιμοι και είδη που
προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από
μαγνητοποίηση· δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες
μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτη
σης· συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της
ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά· ηλεκτρομα
γνητικές κεφαλές ανύψωσης

EL

8505

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη
16.9.2016

8505 90 20 – – Ηλεκτρομαγνήτες· Δίσκοι, σώματα πηνίων και
παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές δια
τάξεις συγκράτησης

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8505 90 50 – – Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8505 90 90 – – Μέρη

Βιομηχανία

1,8 %

A

A

8506 10 11 – – – Κυλινδρικές

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8506 10 18 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8506 10 91 – – – Κυλινδρικές

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8506 10 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8506 30 00 – Με οξείδιο του υδραργύρου

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8506 40 00 – Με οξείδιο του αργύρου

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8506 50 10 – – Κυλινδρικές

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8506 50 30 – – Τύπου κομβίου

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8506 50 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8506

Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών

8506 10

– Με διοξείδιο του μαγγανίου
– – Αλκαλικές

– – Άλλα

8506 50

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Με λίθιο

L 250/1071

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8506 80 05 – – Συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών από ψευδάργυροάνθρακα με τάση 5,5 V ή μεγαλύτερη που δεν
υπερβαίνει όμως τα 6,5 V

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8506 80 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8506 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8507 10 20 – – Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8507 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8507 20 20 – – Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8507 20 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8507 30 20 – – Ερμητικά κλεισμένοι

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

8507 30 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

8507 40 00 – Με σιδηρονικέλιο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8506 60 00 – Αέρα-ψευδαργύρου
8506 80

– Άλλες ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών
στηλών

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβά
νονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετρά
γωνο ή ορθογώνιο σχήμα

8507 10

– Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για
το ξεκίνημα των εμβολοφόρων κινητήρων

8507 20

8507 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8507

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1072

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλοι συσσωρευτές με μόλυβδο

– Με καδμιονικέλιο

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8507 50 00 – Νικελίου-μεταλλικού υδριδίου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8507 60 00 – Ιόντων λιθίου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8507 80 00 – Άλλοι συσσωρευτές

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8507 90 30 – – Διαχωριστές συσσωρευτών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8507 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8508 11 00 – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 500 W, οι
οποίες διαθέτουν κονιόσακο ή άλλο δοχείο με
χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 20 l

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8508 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8508 60 00 – Άλλες ηλεκτρικές σκούπες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8508 70 00 – Μέρη

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8509 40 00 – Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφί
μων· συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και
λαχανικών

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8509 80 00 – Άλλες συσκευές

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8507 90

– Μέρη

Ηλεκτρικές σκούπες
– Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

8509

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8508

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλε
κτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση, άλλες από τις
ηλεκτρικές σκούπες της κλάσης 8508

L 250/1073

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8510 10 00 – Ξυριστικές μηχανές

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8510 20 00 – Κουρευτικές μηχανές

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8510 30 00 – Αποτριχωτικές συσκευές

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8510 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8511 10 00 – Αναφλεκτήρες αφής

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

8511 20 00 – Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές· δυναμομαγνητοηλεκ
τρικές συσκευές· μαγνητικοί σφόνδυλοι

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

8511 30 00 – Διανομείς· πηνία ανάφλεξης

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

8511 40 00 – Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως
γεννήτριες

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

8509 90 00 – Μέρη
8510

Ξυριστικές μηχανές, μηχανές κουρέματος και αποτρι
χωτικές συσκευές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινη
τήρα

Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το
ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοη
λεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής,
αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μί
ζες)]· γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες)
και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμο
ποιούνται με τους κινητήρες αυτούς

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8511

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1074

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8511 50 00 – Άλλες γεννήτριες

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

8511 80 00 – Άλλες συσκευές

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

8511 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

8512 10 00 – Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των
τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8512 20 00 – Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότη
σης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8512 30 10 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκί
νητα οχήματα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8512 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8512 40 00 – Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των
κρυστάλλων πάγου και του αχνού

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8512 90 10 – – Για συσκευές της διάκρισης 8512 30 10

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8512 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8512

8512 30

8512 90

Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με
εξαίρεση τα είδη της κλάσης 8539), υαλοκαθαριστή
ρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυ
στάλλων πάγου και του αχνού, των τύπων που χρησι
μοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα

– Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μέρη
L 250/1075

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8513 10 00 – Λυχνίες

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

8513 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

8514 10 10 – – Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπι
σκοτοποιίας

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8514 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8514 20 10 – – Που λειτουργούν με επαγωγή

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8514 20 80 – – Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8514 30 00 – Άλλοι κλίβανοι

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8514 40 00 – Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των
υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8514 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8513

Περιγραφή

Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων,
στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λει
τουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες· άλ
λες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερ
μική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκ
τρικές απώλειες

8514 10

– Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση)

8514 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8514

EL

Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λει
τουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας
(π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές δια
τάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της κλά
σης 8512

Παρατήρηση

L 250/1076

Τομέας

ΣΟ 2014

– Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκ
τρικές απώλειες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8515 11 00 – – Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8515 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8515 21 00 – – Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8515 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8515

Περιγραφή

EL

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφο
ρους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν),
ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες
με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λει
τουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή
φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με
μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος· ηλε
κτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε
θερμή κατάσταση μετάλλων ή μεταλλοκεραμικών συν
θέσεων

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των με
τάλλων με αντίσταση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή
ή ελαφριά

– Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των με
τάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης
πλάσματος
8515 31 00 – – Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες
8515 39

– – Άλλα

8515 39 13 – – – –

Μετασχηματιστές

L 250/1077

– – – Χειροκίνητες, με ηλεκτρόδια επενδυμένα, που
φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8515 80 10 – – Για την επεξεργασία των μετάλλων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8515 80 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8515 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 10 11 – – Στιγμιαίοι

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

8515 39 18 – – – –

Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα ή
στατικό μετατροπέα

Παρατήρηση

L 250/1078

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8515 39 90 – – – Άλλα
8515 80

– Άλλες μηχανές και συσκευές

Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο
νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά· ηλεκτρικές συ
σκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του
εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις· συσκευές ηλεκτρο
θερμικές για την κόμμωση (π.χ. στεγνώματος, κατσα
ρώματος, θέρμανσης τσιμπίδων κατσαρώματος) ή για
το στέγνωμα των χεριών· ηλεκτρικά σίδερα σιδερώμα
τος· άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές
χρήσεις· θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες
της κλάσης 8545

8516 10

– Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται
στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά

8516 21 00 – – Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση

16.9.2016

– Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλει
στών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8516

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

κυκλοφορία

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 29 50 – – – Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της
θερμότητας

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 29

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
θερμαντήρες

με

EL

8516 29 10 – – – Ηλεκτρικοί
υγρού

– – – Άλλα
Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 29 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 31 00 – – Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 32 00 – – Άλλες συσκευές για την κόμμωση

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 33 00 – – Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 40 00 – Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 50 00 – Φούρνοι με μικροκύματα

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

– Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμωση ή για
το στέγνωμα των χεριών

8516 60

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8516 29 91 – – – –

– Άλλοι φούρνοι: κουζίνες, πλάκες (μάτια) μαγειρέ
ματος, καμινέτα· σχάρες και ψηστιέρες
L 250/1079

8516 60 10 – – Κουζίνες (τουλάχιστον με ενσωματωμένο φούρνο
και εστία)

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8516 60 50 – – Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι
πλάκες για το ψήσιμο)

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 60 70 – – Σχάρες και ψηστιέρες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 60 80 – – Φούρνοι για ενσωμάτωση

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 60 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 71 00 – – Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του
τσαγιού

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 72 00 – – Φρυγανιέρες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 79 20 – – – Φριτέζες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 79 70 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 80 20 – – Συναρμολογημένες σε υποστήριγμα από μονω
τική ύλη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 80 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8516 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1080

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8516 79

8516 80

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές

– Θερμαντικές αντιστάσεις

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8517 11 00 – – Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας συνδρομητών
με ασύρματο ακουστικό

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8517 12 00 – – Τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα
ασύρματα δίκτυα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8517 18 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8517 61 00 – – Σταθμοί βάσης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8517 62 00 – – Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και τη με
τάδοση ή την αναγέννηση της φωνής, εικόνων ή
άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται
οι συσκευές μεταγωγής και δρομολόγησης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8517

Περιγραφή

EL

Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες πε
ριλαμβάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή
για άλλα ασύρματα δίκτυα Άλλες συσκευές για τη με
τάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδο
μένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές για
την επικοινωνία σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο (το
πικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής), άλλες από τις
συσκευές των κλάσεων 8443, 8525, 8527 ή 8528

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες
περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δί
κτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα

– Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της
φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες πε
ριλαμβάνονται οι συσκευές για την επικοινωνία σε
καλωδιακό ή ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή δί
κτυο ευρείας περιοχής):

L 250/1081

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8517 69 10 – – – Τηλέφωνα με εικόνα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8517 69 20 – – – Εσωτερικά τηλέφωνα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8517 69

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1082

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

– – – Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη
ραδιοτηλεγραφία
Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8517 69 39 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

9,3 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8517 70 11 – – – Κεραίες για συσκευές ραδιοτηλεγραφίας ή ρα
διοτηλεφωνίας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8517 70 15 – – – Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή
μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συ
σκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχή
ματα

Βιομηχανία

5%

A

A

8517 70 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,6 %

A

A

8517 70 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8517 69 90 – – – Άλλα
8517 70

– Μέρη
– – Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου·
μέρη κατάλληλα για χρήση με τα είδη αυτά

16.9.2016

Φορητοί δέκτες για κλήση, συναγερμό ή
τηλεειδοποίηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8517 69 31 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8518 10 30 – – Μικρόφωνα συχνότητας από 300 Hz έως
3,4 kHz, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα
10 mm και ύψους που δεν υπερβαίνει τα
3 mm του τύπου που χρησιμοποιείται για τηλε
πικοινωνιακή χρήση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8518 10 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

8518 21 00 – – Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8518 22 00 – – Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο
πλαίσιο

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8518

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους· μεγάφωνα,
έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια· ακουστικά κεφα
λής και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο,
και σύνολα ή συνδυασμοί που αποτελούνται από ένα
μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα· ηλεκτρι
κοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας· ηλεκτρικές συ
σκευές για την ενίσχυση του ήχου

8518 10

– Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια

8518 29

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

L 250/1083

8518 29 30 – – – Μεγάφωνα συχνότητας από 300 Hz έως
3,4 kHz, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα
50 mm για τηλεπικοινωνιακή χρήση

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3%

A

A

8518 30 20 – – Ακουστικά τηλεφωνικών συσκευών χειρός

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8518 30 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

2%

A

A

8518 40 30 – – Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την
μέτρηση

Βιομηχανία

3%

A

A

8518 40 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8518 50 00 – Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου

Βιομηχανία

2%

A

A

8518 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2%

A

A

Βιομηχανία

6%

A

A

8518 29 95 – – – Άλλα
8518 30

– Ακουστικά κεφαλńς και αυτιών, έστω και συνδυα
σμένα με μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί
που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή
περισσότερα μεγάφωνα

– Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας

8519

Συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου

8519 20

– Συσκευές που λειτουργούν με την εισαγωγή νομί
σματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας,
κέρματος ή με άλλο μέσο πληρωμής
16.9.2016

8519 20 10 – – Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή
ενός νομίσματος ή κέρματος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8518 40

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1084

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8519 20 91 – – – Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (la
ser)

Βιομηχανία

9,5 %

A

A

8519 20 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8519 30 00 – Συσκευές περιστροφής των δίσκων

Βιομηχανία

2%

A

A

8519 50 00 – Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

5%

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

9%

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

– – Που χρησιμοποιούν μαγνητικό ή οπτικό υπόθεμα
ή υπόθεμα με ημιαγωγό
– – – Συσκευές αναπαραγωγής ήχου (στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται τα κασετόφωνα), χωρίς
ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής ήχου

8519 81 11 – – – –
––––

Μηχανές για την υπαγόρευση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8519 81

EL

– Άλλες συσκευές

Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου

8519 81 15 – – – – –
–––––

Άλλα κασετόφωνα
Με σύστημα αναλογικής και ψηφιακής
ανάγνωσης

L 250/1085

8519 81 21 – – – – – –

Κασετόφωνα τσέπης

Περιγραφή

8519 81 25 – – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2%

A

A

Άλλα

––––––

Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες
λέιζερ (laser)
Του τύπου που χρησιμοποιείται για
τα μηχανοκίνητα οχήματα, με δί
σκους διαμέτρου που δεν υπερβαί
νει τα 6,5 cm

Βιομηχανία

9%

A

A

8519 81 35 – – – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

9,5 %

A

A

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Βιομηχανία

4%

A

A

8519 81 45 – – – – – –

Άλλα

– – – Άλλες συσκευές
8519 81 51 – – – –

Μηχανές υπαγόρευσης που δεν μπορούν να
λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέρ
γειας

––––

Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγω
γής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8519 81 31 – – – – – – –

–––––

Παρατήρηση

EL

–––––

Άλλα

Τομέας

L 250/1086

ΣΟ 2014

Κασετόφωνα

––––––

Με ενσωματωμένο ενισχυτή ήχου και
ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα με
γάφωνα
Που μπορούν να λειτουργήσουν
χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8519 81 61 – – – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2%

A

A

16.9.2016

8519 81 55 – – – – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Κασετόφωνα τσέπης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8519 81 75 – – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2%

A

A

–––––

Άλλα
Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες
σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή
ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με
μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 cm/s
είτε με περισσότερες ταχύτητες, από
τις οποίες η ταχύτητα των 19 cm/s
συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρό
τερες ταχύτητες

Βιομηχανία

2%

A

A

8519 81 85 – – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

7%

A

A

Βιομηχανία

2%

A

A

8519 89

Άλλα

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8519 81 81 – – – – – –

8519 81 95 – – – –

EL

8519 81 65 – – – – – –

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Συσκευές αναπαραγωγής ήχου, χωρίς ενσωμα
τωμένη διάταξη εγγραφής ήχου
Ηλεκτρόφωνα, άλλα από εκείνα της διάκρι
σης 8519 20

Βιομηχανία

2%

A

A

8519 89 15 – – – –

Μηχανές υπαγόρευσης

Βιομηχανία

5%

A

A

8519 89 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Βιομηχανία

2%

A

A

8519 89 90 – – – Άλλα

L 250/1087

8519 89 11 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8521 10 20 – – Με ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει το
1,3 cm, οι οποίες επιτρέπουν την εγγραφή ή την
αναπαραγωγή με ταχύτητα εκτύλιξης που δεν
υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλεπτο

Βιομηχανία

14 %

A

A

8521 10 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

8%

A

A

8521 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

13,9 %

A

A

Βιομηχανία

4%

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8521

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές,
έστω και με ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών ση
μάτων

8521 10

– Με μαγνητικές ταινίες

Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση
αποκλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των κλά
σεων 8519 ή 8521

8522 10 00 – Φωνογραφικοί αναγνώστες
8522 90

– Άλλα

8522 90 30 – – Βελόνες ή αιχμές· διαμάντια, ζαφείρια και άλλες
πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συν
θετικές ή ανασχηματισμένες για αιχμές ανάγνω
σης ήχου, συναρμολογημένες ή μη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8522

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1088

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
– – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις
Για συσκευές της διάκρισης 8519 50 00

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8522 90 49 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

16.9.2016

8522 90 41 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8522 90 70 – – – Συναρμολογήσεις με μία μόνο διάταξη εκτύλι
ξης κασέτας, με συνολικό πάχος που δεν
υπερβαίνει τα 53 mm, του τύπου που χρησι
μοποιείται για την κατασκευή συσκευών εγ
γραφής και αναπαραγωγής του ήχου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8522 90 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523

– Μαγνητικά υποθέματα

8523 29

– – Άλλα
– – – Μαγνητικές ταινίες· μαγνητικοί δίσκοι

8523 29 15 – – – –
––––

Μη γραμμένες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτη
τικής αποθήκευσης με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες»
(smart cards) και άλλα υποθέματα για την εγγραφή
του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, έστω και γραμ
μένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα
γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή των δί
σκων, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37

8523 21 00 – – Κάρτες με μαγνητική λωρίδα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Άλλα
Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός
από ήχο ή εικόνα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 29 33 – – – – –

Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης
εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων
γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή
μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή
να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας δεδο
μένων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

L 250/1089

8523 29 31 – – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8523 41 10 – – – Δίσκοι για συστήματα ανάγνωσης με λέϊζερ
(laser), με χωρητικότητα εγγραφής που δεν
υπερβαίνει τα 900 Mb, εκτός των διαγράψι
μων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 41 30 – – – Δίσκοι για συστήματα ανάγνωσης με λέϊζερ
(laser), με χωρητικότητα εγγραφής που υπερ
βαίνει τα 900 Mb αλλά δεν υπερβαίνει τα 18
Gb, εκτός των διαγράψιμων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 41 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8523 29 39 – – – – –

Άλλα

8523 29 90 – – – Άλλα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1090

Τομέας

ΣΟ 2014

– Οπτικά υποθέματα
8523 41

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8523 49

– – Άγραφα

– – Άλλα
– – – Δίσκοι για συστήματα οπτικής ανάγνωσης με
ακτίνες λέιζερ (laser)

8523 49 25 – – – –

––––

Για την αναπαραγωγή ήχου αποκλειστικά
Διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm

16.9.2016

8523 49 31 – – – – –

Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός
από ήχο ή εικόνα

Περιγραφή

8523 49 39 – – – – –

Διαμέτρου που υπερβαίνει τα 6,5 cm

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

EL

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

––––

Άλλα

8523 49 45 – – – – –

–––––

Άλλα

8523 49 51 – – – – – –

Ψηφιακοί δίσκοι πολλαπλών χρήσεων
(DVD)

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8523 49 59 – – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

– – – Άλλα
Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός
από ήχο ή εικόνα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 49 93 – – – –

Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντο
λών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμέ
νων σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και
ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει
διάδραση σε χρήστη, μέσω αυτόματης μη
χανής επεξεργασίας δεδομένων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 49 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

L 250/1091

8523 49 91 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης
εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων
γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή
μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή
να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας δεδο
μένων

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

L 250/1092

ΣΟ 2014

– Υποθέματα με ημιαγωγό
EL

8523 51

– – Διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής απο
θήκευσης

8523 51 10 – – – Άγραφα
– – – Άλλα
Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός
από ήχο ή εικόνα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 51 93 – – – –

Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντο
λών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμέ
νων σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και
ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει
διάδραση σε χρήστη, μέσω αυτόματης μη
χανής επεξεργασίας δεδομένων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 51 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8523 52 10 – – – Με δύο ή περισσότερα ηλεκτρονικά ολοκλη
ρωμένα κυκλώματα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8523 52 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 52

8523 59

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8523 51 91 – – – –

– – «Έξυπνες κάρτες» (smart cards)

– – Άλλα
16.9.2016

8523 59 10 – – – Άγραφα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
EL

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 59 93 – – – –

Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντο
λών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμέ
νων σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και
ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει
διάδραση σε χρήστη, μέσω αυτόματης μη
χανής επεξεργασίας δεδομένων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 59 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 80 91 – – – Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από
ήχο ή εικόνα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 80 93 – – – Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντο
λών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων
σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να
δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε
χρήστη, μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργα
σίας δεδομένων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8523 80 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8523 80

– Άλλα

8523 80 10 – – Άγραφα

– – Άλλα

L 250/1093

Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός
από ήχο ή εικόνα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8523 59 91 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8525 50 00 – Συσκευές εκπομπής

Βιομηχανία

3,6 %

A

A

8525 60 00 – Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λή
ψης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8525 80 11 – – – Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λή
ψης εικόνων

Βιομηχανία

3%

A

A

8525 80 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,9 %

A

A

8525 80 30 – – Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8525 80 91 – – – Που μπορούν να καταγράψουν ήχο και εικόνα
που λαμβάνεται μόνο από συσκευή λήψης ει
κόνων για την τηλεόραση

Βιομηχανία

4,9 %

A

A

8525 80 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

14 %

A

A

8525

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεό
ραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου· συ
σκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

Παρατήρηση

EL

– Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψη
φιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

– – Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8525 80

Περιγραφή

L 250/1094

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Βιντεοκάμερες

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8526 91 20 – – – Δέκτες ραδιοναυσιπλοΐας

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8526 91 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8526 92 00 – – Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8527 12 10 – – – Με σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανά
γνωσης

Βιομηχανία

14 %

A

A

8527 12 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

10 %

A

A

8526

Περιγραφή

8526 10 00 – Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ρα
ντάρ)

EL

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ),
συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλε
χειρισμού

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

8527

– – Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυα
σμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8526 91

– Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν
να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας
8527 12

– – Ραδιοκασετόφωνα τσέπης

L 250/1095

8527 13

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

12 %

A

A

Παρατήρηση

L 250/1096

ΣΟ 2014

– – Άλλες συσκευές συνδυασμένες με συσκευή εγ
γραφής ή αναπαραγωγής του ήχου
EL

8527 13 10 – – – Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (la
ser)
– – – Άλλα
Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και
ψηφιακής ανάγνωσης

Βιομηχανία

14 %

A

A

8527 13 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

10 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

14 %

A

A

8527 19 00 – – Άλλα
– Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν
να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέρ
γειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκί
νητα οχήματα
8527 21

– – Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαρα
γωγής του ήχου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8527 13 91 – – – –

– – – Με δυνατότητα λήψης και αποκωδικοποίησης
ψηφιακών σημάτων του συστήματος ραδιοφω
νικών δεδομένων (RDS)
8527 21 20 – – – –

––––

Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ
(laser)
Άλλα
Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και
ψηφιακής ανάγνωσης

Βιομηχανία

14 %

A

A

8527 21 59 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

10 %

A

A

16.9.2016

8527 21 52 – – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

14 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα

––––

Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ
(laser)
Άλλα
Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και
ψηφιακής ανάγνωσης

Βιομηχανία

14 %

A

A

8527 21 98 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

10 %

A

A

Βιομηχανία

12 %

A

A

8527 29 00 – – Άλλα
– Άλλα
– – Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαρα
γωγής του ήχου
– – – Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγά
φωνα στο ίδιο περίβλημα
8527 91 11 – – – –

Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και
ψηφιακής ανάγνωσης

Βιομηχανία

14 %

A

A

8527 91 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

10 %

A

A

Βιομηχανία

12 %

A

A

Βιομηχανία

14 %

A

A

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8527 21 92 – – – – –

8527 91

EL

8527 21 70 – – – –

– – – Άλλα
8527 91 35 – – – –

8527 91 91 – – – – –

Άλλα
Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και
ψηφιακής ανάγνωσης

L 250/1097

––––

Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ
(laser)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

10 %

A

A

8527 92 10 – – – Ραδιόφωνα-ξυπνητήρια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8527 92 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

9%

A

A

8527 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

9%

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8528 49 10 – – – Μονόχρωμες

Βιομηχανία

14 %

A

A

8528 49 80 – – – Έγχρωμες

Βιομηχανία

14 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8527 91 99 – – – – –
8527 92

– – Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή ανα
παραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με
ωρολογιακή συσκευή

Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προβολής, που δεν
ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρασης· δέκτες τηλεόρασης
με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιο
φωνία ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του
ήχου ή εικόνας
– Οθόνες απεικόνισης με σωληνωτές καθοδικές λυ
χνίες

8528 41 00 – – Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή
επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471
8528 49

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8528

Άλλα

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1098

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

– Άλλες οθόνες απεικόνισης
16.9.2016

8528 51 00 – – Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή
επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471

8528 59

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– – Άλλα
EL

– – – Επίπεδες οθόνες που έχουν τη δυνατότητα να
απεικονίζουν σήματα από αυτόματες μηχανές
επεξεργασίας πληροφοριών με αποδεκτό επί
πεδο λειτουργικότητας:
8528 59 20 – – – –

Μονόχρωμες
Έγχρωμες

8528 59 31 – – – – –

Με οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλ
λων (LCD)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8528 59 39 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

14 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8528 59 70 – – – Άλλα
– Μηχανές προβολής
8528 61 00 – – Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή
επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

––––

8528 69

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Άλλα

L 250/1099

8528 69 10 – – – Που λειτουργούν μέσω επίπεδης οθόνης προ
βολής (π.χ. με διατάξεις με υγρούς κρυστάλ
λους), ικανής να προβάλλει ψηφιακές πληρο
φορίες που παράγονται από κεντρική μονάδα
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφο
ριών

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/1100

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Μονόχρωμες

Βιομηχανία

2%

A

A

8528 69 99 – – – –

Έγχρωμες

Βιομηχανία

14 %

A

A

8528 71

– – Που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διά
ταξη οπτικής ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης
– – – Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners)
Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για φυσική
ενσωμάτωση σε αυτόματη μηχανή επεξεργα
σίας πληροφοριών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8528 71 15 – – – –

Συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωμα
τωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (mo
dem) για πρόσβαση στο Internet, που δια
θέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής
πληροφοριών και έχουν τη δυνατότητα λή
ψης τηλεοπτικών σημάτων [οι λεγόμενες
«χωριστές ενότητες (set-top boxes) με σύ
στημα επικοινωνίας», στις οποίες περιλαμ
βάνονται και εκείνες με ενσωματωμένη διά
ταξη που επιτελεί λειτουργία εγγραφής ή
αναπαραγωγής, υπό τον όρο ότι διατηρούν
τον ουσιώδη χαρακτήρα της χωριστής ενό
τητας με σύστημα επικοινωνίας]

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8528 71 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

14 %

A

A

16.9.2016

8528 71 11 – – – –

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή
λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας

EL

8528 69 91 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8528 71 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

14 %

A

A

8528 72 10 – – – Συσκευές τηλεπροβολής

Βιομηχανία

14 %

A

A

8528 72 20 – – – Συσκευές με ενσωματωμένη βιντεοφωνική συ
σκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής

Βιομηχανία

14 %

A

A

8528 72

– – Άλλες, έγχρωμες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωμα
τωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (mo
dem) για πρόσβαση στο Internet, που δια
θέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής
πληροφοριών και έχουν τη δυνατότητα λή
ψης τηλεοπτικών σημάτων [οι λεγόμενες
«χωριστές ενότητες (set-top boxes) με σύ
στημα επικοινωνίας», στις οποίες περιλαμ
βάνονται και εκείνες με ενσωματωμένη διά
ταξη που επιτελεί λειτουργία εγγραφής ή
αναπαραγωγής, υπό τον όρο ότι διατηρούν
τον ουσιώδη χαρακτήρα της χωριστής ενό
τητας με σύστημα επικοινωνίας]

EL

8528 71 91 – – – –

– – – Άλλα
Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας

Βιομηχανία

14 %

A

A

8528 72 40 – – – –

Με οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων
(LCD)

Βιομηχανία

14 %

A

A

8528 72 60 – – – –

Με οθόνη τεχνολογίας πλάσματος (PDP)

Βιομηχανία

14 %

A

A

L 250/1101

8528 72 30 – – – –

Περιγραφή

8528 72 80 – – – –

Άλλα

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλει
στικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525
μέχρι 8528

8529 10

– Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου·
μέρη κατάλληλα για χρήση με τα είδη αυτά

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

14 %

A

A

Βιομηχανία

2%

A

A

Βιομηχανία

5%

A

A

– – Κεραίες
8529 10 11 – – – Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή
μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συ
σκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχή
ματα
– – – Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας
και τηλεόρασης
Για λήψη μέσω δορυφόρου

Βιομηχανία

3,6 %

A

A

8529 10 39 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,6 %

A

A

8529 10 65 – – – Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας
και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι κεραίες που ενσωματώνονται

Βιομηχανία

4%

A

A

8529 10 69 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,6 %

A

A

8529 10 80 – – Φίλτρα και διαχωριστές κεραιών

Βιομηχανία

3,6 %

A

A

8529 10 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,6 %

A

A

16.9.2016

8529 10 31 – – – –

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8529

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

EL

8528 73 00 – – Άλλες, μονόχρωμες

Τομέας

L 250/1102

ΣΟ 2014

8529 90

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

8529 90 20 – – Μέρη συσκευών των διακρίσεων 8525 60 00,
8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 και
8528 61 00
– – Άλλα
– – – Πλαίσια και κουτιά
Από ξύλο

Βιομηχανία

2%

A

A

8529 90 49 – – – –

Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

8529 90 65 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις
– – – Άλλα
8529 90 92 – – – –

Για συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεό
ραση των διακρίσεων 8525 80 11 και
8525 80 19 και για συσκευές των κλά
σεων 8527 και 8528

Βιομηχανία

5%

A

A

8529 90 97 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3%

A

A

8530 10 00 – Μόνιμο υλικό και συσκευές για σιδηροδρομικές
γραμμές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8530 80 00 – Άλλες συσκευές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8530

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8529 90 41 – – – –

Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκεί
νες για τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή
χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές,
οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευ
σης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες
από εκείνες της κλάσης 8608)

L 250/1103

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8531 10 30 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8531 10 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8531 20 40 – – – Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις ενεργού
μήτρας με υγρούς κρυστάλλους (LCD)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8531 20 95 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8531 80 20 – – Διατάξεις απεικόνισης με επίπεδη οθόνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8531 80 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8530 90 00 – Μέρη
Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματο
δότησης (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγ
γελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την
προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από
εκείνες των κλάσεων 8512 ή 8530

8531 10

– Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προ
στασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρό
μοιες συσκευές

8531 20

– Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατά
ξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιό
δους (LED)

8531 20 20 – – Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με φωτοδιό
δους (LED)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8531

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1104

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς
κρυστάλλους (LCD)

8531 80

– Άλλες συσκευές
16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8532 21 00 – – Με ταντάλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8532 22 00 – – Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8532 23 00 – – Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο
στρώση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8532 24 00 – – Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές
στρώσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8532 25 00 – – Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8532 29 00 – – Άλλoι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8532 30 00 – Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8531 90

Περιγραφή

– Μέρη
διακρίσεων

8531 20

και

8531 90 85 – – Άλλα

EL

8531 90 20 – – Συσκευών των
8531 80 20

8532

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμι
ζόμενοι

– Άλλοι σταθεροί πυκνωτές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8532 10 00 – Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για
τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί
να απορροφήσουν ισχύ αντίδρασης ίση ή ανώτερη
των 0,5 kvar (πυκνωτές ισχύος)

L 250/1105

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8533 21 00 – – Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8533 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8533 31 00 – – Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8533 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8533 40 10 – – Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8533 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8533 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8532 90 00 – Μέρη
8533

Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμε
τρα)

8533 10 00 – Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες
ή σε στρώση

– Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνο
νται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα) σε περιέ
λιξη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλες σταθερές αντιστάσεις

8533 40

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1106

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περι
λαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα)

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8534 00 11 – – Πολλαπλά κυκλώματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8534 00 19 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8534 00 90 – Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8535 21 00 – – Για τάση κατώτερη των 72,5 kV

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8535 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8535 30 10 – – Για τάση κατώτερη των 72,5 kV

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8535 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8534 00

Περιγραφή

Τυπωμένα κυκλώματα
EL

– Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επα
φών

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή,
προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες
αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξι
κέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης,
αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες
και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης), για τάση που
υπερβαίνει τα 1 000 V

8535 10 00 – Ασφάλειες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8535

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος

8535 30

– Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη
διακοπή του ρεύματος
L 250/1107

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8535 40 00 – Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τά
σης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8535 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8536 10 10 – – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 10 50 – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A άλλα δεν
υπερβαίνει τα 63 A

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 10 90 – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 20 10 – – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 20 90 – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 30 10 – – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 30 30 – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A άλλα δεν
υπερβαίνει τα 125 A

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1108

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή,
προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των
ηλεκτρικών κυκλώματων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες
αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυ
κλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύ
σματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών
λαμπτήρων (ντουί) και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύν
δεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V.
σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών
ινών

8536 10

– Ασφάλειες

8536 20

8536 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8536

– Αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος

– Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών
κυκλωμάτων

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 41 10 – – – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 A

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 41 90 – – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 50 03 – – Ηλεκτρονικοί διακόπτες εναλασσόμενου ρεύμα
τος που αποτελούνται από οπτικά συζευγμένα
κυκλώματα εισόδου και εξόδου (μεμονωμένοι
διακόπτες θυρίστορ ΕΡ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8536 50 05 – – Ηλεκτρονικοί διακόπτες, συμπεριλαμβανομένων
των θερμικά προστατευόμενων ηλεκτρονικών
διακοπτών, που αποτελούνται από ένα τρανζί
στορ και ένα τσιπ με λογική (τεχνολογία chip
on chip)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8536 50 07 – – Ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες για ρεύμα που δεν
υπερβαίνει τα 11 Α

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8536 30 90 – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A
– Ηλεκτρονόμοι
8536 41

– – Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V

– Άλλοι διακόπτες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8536 50

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
– – – Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V
Διακόπτες πλήκτρου ή πιεζόμενου κομβίου

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 50 15 – – – –

Περιστροφικοί διακόπτες

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 50 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

L 250/1109

8536 50 11 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 61 10 – – – Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) Edi
son

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 61 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 69 10 – – – Για ομοαξονικά καλώδια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8536 69 30 – – – Για τυπωμένα κυκλώματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8536 69 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 70 00 – Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες,δέσμες ή καλώδια οπτι
κών ινών

Βιομηχανία

3%

A

A

8536 90 01 – – Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικά κυ
κλώματα

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 90 10 – – Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και
καλώδια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8536 90 20 – – Συσκευές δοκιμής ημιαγωγών δίσκων (wafer
probers)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8536 90 85 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,3 %

A

A

8536 50 80 – – – Άλλα
– Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα
(φις) και ρευματολήπτες
8536 61

8536 90

– – Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί)

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8536 69

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1110

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες συσκευές

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

8537 10 91 – – – Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη
μνήμη

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

8537 10 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

8537 20 91 – – Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 72,5 kV

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

8537 20 99 – – Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5 kV

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

8537

Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητι
κούς χειρισμούς) και άλλες βάσεις που φέρουν πολ
λές συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον
έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περι
λαμβάνονται και εκείνα που φέρουν ενσωματωμένα
όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς επίσης
και συσκευές ψηφιακού ελέγχου εκτός από τις συ
σκευές μεταγωγής της κλάσης 8517

8537 10

– Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V

– – Άλλα

8537 20

8538

– Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8537 10 10 – – Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσω
ματώνουν μία αυτόματη μηχανή επεξεργασίας
πληροφοριών

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλει
στικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8535,
8536 ή 8537
L 250/1111

8538 10 00 – Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και
άλλα υποθέματα της κλάσης 8537, χωρίς τις συ
σκευές τους

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8538 90 11 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8538 90 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8538 90 91 – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

8538 90 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8538 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1112

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

– – Για δοκιμαστικά δίσκων (wafers) ημιαγωγών της
διάκρισης 8536 90 20

– – Άλλα

Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκ
κένωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη
με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι»
και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπεριωδών ή υπέρυ
θρων ακτίνων· λαμπτήρες τόξου

8539 10 00 – Είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφρα
γισμένοι»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8539

– Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με
εξαίρεση εκείνους των υπεριωδών ή υπέρυθρων
ακτίνων
8539 21

– – Αλογόνα βολφραμίου

8539 21 30 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσι
κλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα
– – – Άλλοι, για τάση
Που υπερβαίνει τα 100 V

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 21 98 – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 100 V

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

16.9.2016

8539 21 92 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8539 22 10 – – – Με ανακλαστήρες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 22 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 22

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W
και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V
EL

8539 29

– – Άλλα

– – – Άλλοι, για τάση
8539 29 92 – – – –

Που υπερβαίνει τα 100 V

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 29 98 – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 100 V

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 31 10 – – – Με δύο κάλυκες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 31 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 32 20 – – Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ή νατρίου·

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 32 90 – – – Μεταλλικές λάμπες αλογόνου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

– Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκεί
νους με υπεριώδεις ακτίνες
8539 31

8539 32

– – Φθορισμού, θερμής καθόδου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8539 29 30 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσι
κλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα

– – Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ή νατρίου· Με
ταλλικές λάμπες αλογόνου

L 250/1113

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8539 41 00 – – Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 49 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 90 10 – – Κάλυκες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8539 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8540 11 00 – – Έγχρωμες

Βιομηχανία

14 %

A

A

8540 12 00 – – Μονόχρωμες

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

8540 20 10 – – Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων
τηλεόρασης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8540 20 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1114

Τομέας

ΣΟ 2014

– Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες
ακτίνες· λαμπτήρες τόξου
EL

8539 90

Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου,
ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε
είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές
ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες,
σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης ει
κόνων τηλεόρασης)
– Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρα
σης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές
λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο

8540 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8540

– Μέρη

– Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων
τηλεόρασης· σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενί
σχυσης εικόνων· άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκα
θόδου

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8540 40 00 – Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, μονόχρω
μοι· σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, έγ
χρωμοι, με βήμα φωσφορίζουσας κοκκιδιωτής οθό
νης μικρότερο από 0,4 mm

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

8540 60 00 – Άλλοι καθοδικοί σωλήνες

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

8540 71 00 – – Μάγνητρα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8540 79 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8540 81 00 – – Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή ενίσχυσης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8540 89 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8540 91 00 – – Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8540 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– Άλλες λυχνίες, κάθε είδους

– Μέρη

8541 10 00 – Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους
εκπομπής φωτός

L 250/1115

Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με
ημιαγωγό. Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό,
στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά
κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς
μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες· δίοδοι εκπο
μπής φωτός· κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολο
γημένοι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνε
τρον, κλείστρον, σωλήνες προοδευτικών κυμάτων,
καρκινοτρόν), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες
που ελέγχονται με πλέγμα

8541

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8541 21 00 – – Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κάτω
του 1 W

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8541 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8541 30 00 – Θυρίστορ, διάκ και τριάκ, άλλα από τις φωτοευαί
σθητες διατάξεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8541 40 10 – – Δίοδοι εκπομπής φωτός, περιλαμβανομένων διό
δων λέιζερ

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8541 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8541 50 00 – Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8541 60 00 – Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8541 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1116

Τομέας

ΣΟ 2014

– Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλο
λυχνίες
EL

8542

– Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις
οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτ
ταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μο
νάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες· δίοδοι εκπο
μπής φωτός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8541 40

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα
– Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

8542 31

– – Επεξεργαστές και ελεγκτές, έστω και συνδυασμέ
νοι με μνήμες, μετατροπείς, λογικά κυκλώματα,
ενισχυτές, ωρολογιακά κυκλώματα και κυκλώ
ματα συγχρονισμού ή άλλα κυκλώματα
16.9.2016

8542 31 10 – – – Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 8 β) 3
του παρόντος κεφαλαίου

Περιγραφή

8542 31 90 – – – Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

– – Μνήμες

Παρατήρηση

EL

8542 32

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

8542 32 10 – – – Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 8 β) 3
του παρόντος κεφαλαίου
– – – Άλλα
––––

8542 32 31 – – – – –

Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν
υπερβαίνει τα 512 Μbits

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8542 32 39 – – – – –

Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν
υπερβαίνει τα 512 Μbits

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8542 32 45 – – – –

Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυ
χαίας προσπέλασης (S-RAMs) στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανά
γνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης
(cache-RAMs)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8542 32 55 – – – –

Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζό
μενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες
(EPROMs)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

––––

Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με
ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες
(E2PROMs), στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι flash E2PROMs

–––––

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυ
χαίας προσπέλασης (D-RAMs)

Flash E2PROMs
Με ικανότητα απομνημόνευσης που
δεν υπερβαίνει τα 512 Μbits

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8542 32 69 – – – – – –

Με ικανότητα απομνημόνευσης που
υπερβαίνει τα 512 Μbits

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

L 250/1117

8542 32 61 – – – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8542 39 10 – – – Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 8 β) 3
του παρόντος κεφαλαίου

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8542 39 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8542 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8543 10 00 – Επιταχυντές σωματιδίων

Βιομηχανία

4%

A

A

8543 20 00 – Γεννήτριες σημάτων

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8543 30 00 – Μηχανές και συσκευές γαλβανοπλαστικής, ηλεκ
τρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8543 70 10 – – Ηλεκτρικές μηχανές μετάφρασης ή που δύνανται
να χρησιμοποιηθούν ως λεξικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8543 70 30 – – Ενισχυτές κεραιών

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8542 32 75 – – – – –
8542 32 90 – – – –

Άλλα
Άλλες μνήμες

8542 33 00 – – Ενισχυτές
8542 39

8543 70

– – Άλλα

Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική
τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8543

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1118

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες μηχανές και συσκευές

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8543 70 50 – – Ηλιακοί πάγκοι, ηλιακές οροφές και παρόμοιες
συσκευές για μαύρισμα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8543 70 60 – – Ηλεκτροδότες φρακτών

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8543 70 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8543 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8544 11 10 – – – Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8544 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8544 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8544 20 00 – Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκ
τρικοί αγωγοί

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8544 30 00 – Συρμάτινες διατάξεις ανάφλεξης και άλλες συρμά
τινες διατάξεις των τύπων που χρησιμοποιούνται σε
οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8544

Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική
μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδω
μένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώ
δια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επεν
δυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλε
κτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια
σύνδεσης
– Σύρματα για περιτύλιξη

8544 11

– – Από χαλκό

L 250/1119

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8544 42 10 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπι
κοινωνίες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8544 42 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,3 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1120

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερ
βαίνουν τα 1 000 V
EL

8544 42

– – Άλλα

8544 49 20 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπι
κοινωνίες, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα
80 V
– – – Άλλα
8544 49 91 – – – –

––––

Σύρματα και καλώδια, με διάμετρο του
άκρου που υπερβαίνει τα 0,51 mm
Άλλα

8544 49 93 – – – – –

Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 80 V

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8544 49 95 – – – – –

Για τάση που υπερβαίνει τα 80 V αλλά
δεν υπερβαίνει τα 1 000 V

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8544 49 99 – – – – –

Για τάση 1 000 V

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8544 60 10 – – Με αγωγό από χαλκό

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8544 60 90 – – Με άλλους αγωγούς

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8544 60

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8544 49

– – Που έχουν εφοδιαστεί με τεμάχια σύνδεσης

– Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάση που υπερβαίνει
τα 1 000 V
16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8545 11 00 – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8545 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8545 20 00 – Ψήκτρες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8545 90 10 – – Αντιστάσεις θερμαντικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8545 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8546 10 00 – Από γυαλί

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8546 20 00 – Από κεραμικό

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8546 90 10 – – Από πλαστική ύλη

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8546 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8544 70 00 – Καλώδια από οπτικές ίνες
8545

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άν
θρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα
είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέ
ταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις
– Ηλεκτρόδια

8546

8546 90

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8545 90

Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση

– Άλλα
L 250/1121

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8547 10 00 – Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8547 20 00 – Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8547 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8548 10 21 – – – Συσσωρευτές με μόλυβδο

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

8548 10 29 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

8547

Περιγραφή

Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών
στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών· χρησιμοποιημέ
νες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημέ
νοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές· ηλεκτρικά μέρη μηχανών
ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνο
νται αλλού στο παρόν κεφάλαιο

8548 10

– Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών
στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών· χρησιμο
ποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησι
μοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές

8548 10 10 – – Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8548

EL

Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό
τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά
μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές
υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές,
συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους
μονωτήρες της κλάσης 8546. Μονωτικοί σωλήνες και
τα συνδετικά τεμάχιά τους, από κοινά μέταλλα, που
έχουν μονωθεί εσωτερικά

Παρατήρηση

L 250/1122

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8548 10 91 – – – Από μόλυβδο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8548 10 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8548 90 20 – – Μνήμες σε πολυσυνδυαστική μορφή όπως σε μη
χανισμούς σωρού (stack D-RAMs) και σε ενότη
τες (modules)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8548 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8601 10 00 – Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8601 20 00 – Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοι
χιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών·
EL

8548 90

– Άλλα

ΤΜΗΜΑ XVII — ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 — ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙ
ΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΕΡΕΩ
ΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΓΡΑΜ
ΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (ΚΑΙ ΗΛΕΚ
ΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

8601

Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική
πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

XVII

L 250/1123

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8602 10 00 – Σιδηροδρομικές μηχανές ντίζελ-ηλεκτρικές

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8602 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8603 10 00 – Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8603 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8604 00 00 Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των
σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και αυ
τοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματαγερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το
παραγέμισμα των σιδηρογραμμών με έρμα, οχήματα
για την ευθυγράμμιση των γραμμών, οχήματα δοκι
μών και ελέγχου γραμμών (δραιζίνες)

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8605 00 00 Σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές επιβατικές αυτοκι
νητάμαξες, μη αυτοκινούμενες· σκευοφόροι, οχήματα
ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηρο
δρομικές ή παρόμοιες γραμμές, μη-αυτοπροωθούμενα
(με εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 8604).

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8606 10 00 – Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8606 30 00 – Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα
της διάκρισης 8606 10

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8602

Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές· εφοδιοφόρα

Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σι
δηροτροχιές, άλλα από εκείνα της κλάσης 8604
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8606

Παρατήρηση

EL

8603

Περιγραφή

L 250/1124

Τομέας

ΣΟ 2014

Σιδηροδρομικά ή τροχιοδρομικά βαγόνια για τη μετα
φορά εμπορευμάτων, μη αυτοκινούμενα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8606 91 10 – – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά
προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέρ
γεια (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8606 91 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8606 92 00 – – Ανοικτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που
υπερβαίνει τα 60 cm

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8606 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8607 11 00 – – Φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί
ατμαμαξών έλξης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8607 12 00 – – Άλλα φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τρο
χοί ατμαμαξών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8607 19 10 – – – Άξονες, συναρμολογημένοι ή μη· τροχοί και
τα μέρη τους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8607 19 90 – – – Μέρη φορείων (συνήθως διαξονικών), μη κινη
τήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών και πα
ρόμοια

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Καλυμμένα και κλειστά

Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες
γραμμές
– Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήριοι μπρο
στινοί τροχοί ατμαμαξών, άξονες και τροχοί, και τα
μέρη τους

8607 19

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8607

EL

8606 91

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

L 250/1125

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8607 21 10 – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8607 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8607 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8607 30 00 – Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριωτοί
συγκρουστήρες και τα μέρη τους

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8607 91 10 – – – Κιβώτια αξόνων και μέρη τους

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8607 91 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8607 99 10 – – – Κιβώτια αξόνων και μέρη τους

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8607 99 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8608 00 00 Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμ
μών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφά
λειας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή πα
ρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα
στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.
τα μέρη τους

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1126

Τομέας

ΣΟ 2014

– Φρένα και τα μέρη τους
EL

8607 21

– – Φρένα με συμπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους

8607 91

8607 99

– – Για σιδηροδρομικές μηχανές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8609 00 10 – Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προστατευτική θω
ράκιση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών, για
τη μεταφορά ραδιενεργών υλών (Ευρατόμ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8609 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

8701 20 10 – – Καινούργιοι

Βιομηχανία

16 %

A

A

8701 20 90 – – Μεταχειρισμένοι

Βιομηχανία

16 %

A

A

8701 30 00 – Ελκυστήρες με ερπύστριες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8609 00

Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87 — ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ
ΔΡΟΜΙΚΟ Ή ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ,
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

8701

Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της
κλάσης 8709)

8701 10 00 – Ελκυστήρες χειροδηγούμενοι
8701 20

8701 90

– Οδικοί ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα οχήματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

87

EL

Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τα
εμπορευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευα
σμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφο
ρικά μέσα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
– – Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (με
εξαίρεση τους χειροδηγούμενους), τροχοφόροι

8701 90 11 – – – –

Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW

L 250/1127

– – – Καινούργιοι, με κινητήρα ισχύος

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 37 kW

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8701 90 25 – – – –

Που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 59 kW

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8701 90 31 – – – –

Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 75 kW

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8701 90 35 – – – –

Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 90 kW

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8701 90 39 – – – –

Που υπερβαίνει τα 90 kW

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8701 90 50 – – – Μεταχειρισμένοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8701 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

7%

A

A

8702 10 11 – – – Καινούργια

Βιομηχανία

16 %

A

A

8702 10 19 – – – Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

16 %

A

A

Βιομηχανία

10 %

A

A

EL

8701 90 20 – – – –

Παρατήρηση

L 250/1128

ΣΟ 2014

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώ
πων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδη
γού

8702 10

– Με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης του
οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή
ημιντίζελ)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8702

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm3

8702 10 91 – – – Καινούργια

που

δεν

υπερβαίνει

τα
16.9.2016

– – Με κυλινδρισμό
2 500 cm3

Περιγραφή

8702 10 99 – – – Μεταχειρισμένα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

10 %

A

A

– Άλλα

Παρατήρηση

EL

8702 90

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης
του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς
σπινθήρες
– – – Με κυλινδρισμό
2 800 cm3

που

υπερβαίνει

τα

Καινούργια

Βιομηχανία

16 %

A

A

8702 90 19 – – – –

Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

16 %

A

A

– – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα
2 800 cm3
8702 90 31 – – – –

Καινούργια

Βιομηχανία

10 %

A

A

8702 90 39 – – – –

Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

10 %

A

A

8702 90 90 – – Με άλλους κινητήρες

Βιομηχανία

10 %

A

A

Βιομηχανία

5%

A

A

8703

Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα
που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά
προσώπων (άλλα από εκείνα της κλάσης 8702), στα
οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα τύπου break
και τα αγωνιστικά οχήματα

8703 10

– Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα για να μετακινούνται
πάνω στο χιόνι, στα γήπεδα του γκολφ και παρό
μοια οχήματα

L 250/1129

8703 10 11 – – Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα για να μετακινού
νται πάνω στο χιόνι, με εμβολοφόρο κινητήρα
εσωτερικής καύσης του οποίου η ανάφλεξη γίνε
ται με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) ή με εμβο
λοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης του οποίου
η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8702 90 11 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 21 10 – – – Καινούργια

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 21 90 – – – Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 22 10 – – – Καινούργια

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 22 90 – – – Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 10 18 – – Άλλα
– Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινη
τήρα του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρι
κούς σπινθήρες
8703 21

8703 23

που

δεν

υπερβαίνει

τα

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm3
αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm3

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm3
αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm3

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8703 22

– – Με κυλινδρισμό
1 000 cm3

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1130

Τομέας

ΣΟ 2014

– – – Καινούργια
Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 23 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

10 %

A

A

Βιομηχανία

10 %

A

A

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 23 90 – – – Μεταχειρισμένα
8703 24

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3 000 cm3

8703 24 10 – – – Καινούργια

16.9.2016

8703 23 11 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 31 10 – – – Καινούργια

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 31 90 – – – Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 24 90 – – – Μεταχειρισμένα
– Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερι
κής καύσης του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συ
μπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ)
8703 31

που

δεν

υπερβαίνει

τα

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm3
αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm3
– – – Καινούργια

8703 32 11 – – – –

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 32 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

10 %

A

A

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 32 90 – – – Μεταχειρισμένα
8703 33

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8703 32

– – Με κυλινδρισμό
1 500 cm3

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm3
– – – Καινούργια
Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 33 19 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

10 %

A

A

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 33 90 – – – Μεταχειρισμένα

L 250/1131

8703 33 11 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8703 90 10 – – Με ηλεκτρικούς κινητήρες

Βιομηχανία

10 %

A

A

8703 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

10 %

A

A

8704 10 10 – – Με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης
του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντί
ζελ ή ημιντίζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα εσω
τερικής καύσης του οποίου η ανάφλεξη γίνεται
με ηλεκτρικούς σπινθήρες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8704 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

22 %

A

A

8703 90

Περιγραφή

– Άλλα

8704 10

– Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευα
σμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό
δίκτυο

– Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης
του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ
ή ημιντίζελ)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων

EL

8704

8704 21

Παρατήρηση

L 250/1132

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Με ακαθάριστο βάρος οχήματος και φορτίου
που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους

8704 21 10 – – – Ειδικά σχεδιασμένα για τη μεταφορά προϊό
ντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευ
ρατόμ)
– – – Άλλα
––––

Καινούργια

16.9.2016

8704 21 31 – – – – –

Με κινητήρα κυλινδρισμού που υπερβαίνει
τα 2 500 cm3

Περιγραφή

8704 21 39 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

22 %

A

A

Με κινητήρα κυλινδρισμού που υπερβαίνει
τα 2 500 cm3
Καινούργια

Βιομηχανία

10 %

A

A

8704 21 99 – – – – –

Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

10 %

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

– – Of a gross vehicle weight exceeding 5 tonnes
but not exceeding 20 tonnes

8704 22 10 – – – Ειδικά σχεδιασμένα για τη μεταφορά προϊό
ντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευ
ρατόμ)
– – – Άλλα
8704 22 91 – – – –

Καινούργια

Βιομηχανία

22 %

A

A

8704 22 99 – – – –

Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

22 %

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8704 23

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8704 21 91 – – – – –

8704 22

Παρατήρηση

EL

––––

Μεταχειρισμένα

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – Of a gross vehicle weight exceeding 20 ton
nes

8704 23 10 – – – Ειδικά σχεδιασμένα για τη μεταφορά προϊό
ντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευ
ρατόμ)
– – – Άλλα
Καινούργια

Βιομηχανία

22 %

A

A

8704 23 99 – – – –

Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

22 %

A

A

L 250/1133

8704 23 91 – – – –

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Παρατήρηση

L 250/1134

ΣΟ 2014

– Other, with spark-ignition internal combustion
piston engine
EL

8704 31

– – Με ακαθάριστο βάρος οχήματος και φορτίου
που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους

8704 31 10 – – – Ειδικά σχεδιασμένα για τη μεταφορά προϊό
ντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευ
ρατόμ)

––––

Με κινητήρα κυλινδρισμού που υπερβαίνει
τα 2 800 cm3

8704 31 31 – – – – –

Καινούργια

Βιομηχανία

22 %

A

A

8704 31 39 – – – – –

Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

22 %

A

A

––––

With engines of a cylinder capacity not
exceeding 2 800 cm3

8704 31 91 – – – – –

Καινούργια

Βιομηχανία

10 %

A

A

8704 31 99 – – – – –

Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

10 %

A

A

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8704 32

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

– – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει
τους 5 t
16.9.2016

8704 32 10 – – – Ειδικά σχεδιασμένα για τη μεταφορά προϊό
ντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευ
ρατόμ)

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Βιομηχανία

22 %

A

A

8704 32 99 – – – –

Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

22 %

A

A

Βιομηχανία

10 %

A

A

8705 10 00 – Φορτηγά-γερανοί

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8705 20 00 – Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derricks) για τη
διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8705 30 00 – Πυροσβεστικά οχήματα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8705 40 00 – Φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες)

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8705 90 30 – – Αυτοκίνητα αντλιοφόρα σκυροδέματος (μπετόν)

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8705 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8704 90 00 – Άλλα
8705

8705 90

Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από
εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μετα
φορά προσώπων ή εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητασυνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορτηγάγερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτή
ρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρι
σμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκί
νητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστή
ρια]

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καινούργια

EL

8704 32 91 – – – –

– Άλλα

L 250/1135

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8706 00 11 – – Για μηχανές των κλάσεων 8702 ή 8704

Βιομηχανία

19 %

A

A

8706 00 19 – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

8706 00 91 – – Αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8706 00 99 – – Άλλα

Βιομηχανία

10 %

A

A

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8706 00

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1136

Τομέας

ΣΟ 2014

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλά
σεων 8701 μέχρι 8705, με τον κινητήρα τους
EL

– Άλλα

8707

Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλά
σεων 8701 μέχρι 8705, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι θάλαμοι οδήγησης

8707 10

– Των οχημάτων της κλάσης 8703
16.9.2016

8707 10 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμο
λόγησης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Βάσεις των ελκυστήρων της κλάσης 8701· βάσεις
των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8702,
8703 ή 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανά
φλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλιν
δρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm3, ή με εμβο
λοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς
σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800
cm3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8707 90 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμο
λόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων
της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm3,
ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλε
κτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν
υπερβαίνει τα 2 800 cm3, των αυτοκινήτων οχη
μάτων της κλάσης 8705

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8707 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 10 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμο
λόγησης: των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης
8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης
8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm3, ή με εμβολο
φόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς
σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 800 cm3, των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8705

Βιομηχανία

3%

A

A

8708 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8707 10 90 – – Άλλα
8707 90

– Άλλα

Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των
κλάσεων 8701 μέχρι 8705

8708 10

– Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη
τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8708

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

L 250/1137

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8708 21 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρ
μολόγησης: των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα
2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλιν
δρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm3,
των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

Βιομηχανία

3%

A

A

8708 21 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 29 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρ
μολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων
της διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή
ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλιν
δρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm3,
των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

Βιομηχανία

3%

A

A

8708 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1138

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία
περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης)
EL

8708 21

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8708 29

– – Ζώνες ασφαλείας

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3%

A

A

8708 30 91 – – – Για δισκόφρενα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 30 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

8708 30

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Φρένα και σερβόφρενα· τα μέρη τους
EL

– – Άλλα

8708 40

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8708 30 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμο
λόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων οχημάτων
της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων
της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm3,
ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλε
κτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν
υπερβαίνει τα 2 800 cm3, των αυτοκίνητων οχη
μάτων της κλάσης 8705

– Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους

L 250/1139

8708 40 20 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμο
λόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων οχημάτων
της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων
της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm3,
ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλε
κτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν
υπερβαίνει τα 2 800 cm3, των αυτοκίνητων οχη
μάτων της κλάσης 8705

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Παρατήρηση

L 250/1140

ΣΟ 2014

– – Άλλα
EL

8708 40 50 – – – Κιβώτια ταχυτήτων

– – – Μέρη

Από χάλυβα έκτυπο

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 40 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 50

– Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα
μετάδοσης της κίνησης και άξονες ανάρτησης του
βάρους του οχήματος· τα μέρη τους

8708 50 20 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμο
λόγησης: των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης
8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης
8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm3, ή με εμβολο
φόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς
σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 800 cm3, των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8705

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8708 40 91 – – – –

– – Άλλα

16.9.2016

8708 50 35 – – – Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όρ
γανα μετάδοσης της κίνησης και άξονες ανάρ
τησης του βάρους του οχήματος·

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Μέρη
EL

8708 50 55 – – – –

––––

Από χάλυβα έκτυπο

Άλλα

Για άξονες ανάρτησης του βάρους του
οχήματος

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 50 99 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 70

– Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους

8708 70 10 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμο
λόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων οχημάτων
της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων
της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm3,
ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλε
κτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν
υπερβαίνει τα 2 800 cm3, των αυτοκίνητων οχη
μάτων της κλάσης 8705

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8708 50 91 – – – – –

– – Άλλα
L 250/1141

8708 70 50 – – – Τροχοί από αλουμίνιο· μέρη και εξαρτήματα
τροχών από αλουμίνιο

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8708 70 91 – – – Μέρη τροχών με αστεροειδή μορφή, που
έχουν χυτευθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυ
τοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Βιομηχανία

3%

A

A

8708 70 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

8708 80 35 – – – Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 80 55 – – – Σταθεροποιητικοί δοκοί· ελατήρια στρέψης

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 80

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Συστήματα ανάρτησης και τα μέρη τους [στα οποία
περιλαμβάνονται οι αποσβεστήρες κραδασμών
(αμορτισέρ)]

8708 80 20 – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμο
λόγησης: των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης
8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης
8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm3, ή με εμβολο
φόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς
σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 800 cm3, των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8705

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1142

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

– – – Άλλα

Από χάλυβα έκτυπο

16.9.2016

8708 80 91 – – – –

Περιγραφή

8708 80 99 – – – –

Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Παρατήρηση

EL

Τομέας

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλα μέρη και εξαρτήματα

8708 91

– – Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8708 91 20 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρ
μολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων
της διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή
ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλιν
δρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm3,
των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

– – – Άλλα

8708 91 35 – – – –

––––

Μέρη

Από χάλυβα έκτυπο

L 250/1143

8708 91 91 – – – – –

Σώματα καλοριφέρ

Περιγραφή

8708 91 99 – – – – –

Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Παρατήρηση

EL

Τομέας

L 250/1144

ΣΟ 2014

8708 92

– – Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης· μέρη τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8708 92 20 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρ
μολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων
της διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή
ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλιν
δρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm3,
των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

– – – Άλλα

8708 92 35 – – – –

––––

Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης·

Μέρη

Από χάλυβα έκτυπο

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 92 99 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

16.9.2016

8708 92 91 – – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8708 93 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρ
μολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων
της διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή
ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλιν
δρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm3,
των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

Βιομηχανία

3%

A

A

8708 93 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 93

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Συμπλέκτες και τα μέρη τους
EL

– – Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύν
σεως· μέρη τους

8708 94 20 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρ
μολόγησης: των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα
2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλιν
δρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm3,
των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8708 94

– – – Άλλα

Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευ
θύνσεως

L 250/1145

8708 94 35 – – – –

Περιγραφή

––––

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/1146

ΣΟ 2014

Μέρη
EL

Από χάλυβα έκτυπο

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 94 99 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

3%

A

A

8708 95

– – Αερόσακοι με σύστημα φουσκώματος· μέρη τους

8708 95 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρ
μολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων
της διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή
ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλιν
δρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm3,
των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8708 94 91 – – – – –

– – – Άλλα

Από χάλυβα έκτυπο

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 95 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

16.9.2016

8708 95 91 – – – –

8708 99

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3%

A

A

– – Άλλα

8708 99 93 – – – –

Από χάλυβα έκτυπο

Βιομηχανία

4,5 %

A

A

8708 99 97 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

Βιομηχανία

2%

A

A

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης, των
τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια,
αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια για τη μεταφορά των
εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις, οχήματα ελκυ
στήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδη
ροδρομικούς σταθμούς· τα μέρη τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – – Άλλα

EL

8708 99 10 – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρ
μολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων
της διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων
οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή
ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλιν
δρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm3,
των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

8709

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Οχήματα
8709 11

– – Ηλεκτρικά
L 250/1147

8709 11 10 – – – Ειδικά σχεδιασμένα για τη μεταφορά προϊό
ντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευ
ρατόμ)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

A

A

8709 19 10 – – – Ειδικά σχεδιασμένα για τη μεταφορά προϊό
ντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευ
ρατόμ)

Βιομηχανία

2%

A

A

8709 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

8709 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

3,5 %

A

A

8710 00 00 Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χω
ρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

Βιομηχανία

8%

A

A

8709 11 90 – – – Άλλα
8709 19

– – Άλλα

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα
μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα,
με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο, Πλάγια κιβώτια:

8711 10 00 – Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλιν
δρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3
8711 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8711

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1148

Τομέας

ΣΟ 2014

– Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλιν
δρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm3, αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 250 cm3

8711 20 10 – – Σκούτερ
– – Άλλα, με κυλινδρισμό

16.9.2016

8711 20 92 – – – Που υπερβαίνει τα 50 cm3 αλλά δεν υπερβαί
νει τα 125 cm3

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

8%

A

A

8711 30 10 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm3
αλλά δεν υπερβαίνει τα 380 cm3

Βιομηχανία

6%

A

A

8711 30 90 – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 380 cm3
αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm3

Βιομηχανία

6%

A

A

8711 40 00 – Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλιν
δρισμό που υπερβαίνει τα 500 cm3, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 800 cm3

Βιομηχανία

6%

A

A

8711 50 00 – Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλιν
δρισμό που υπερβαίνει τα 800 cm3

Βιομηχανία

6%

A

A

8711 90 10 – – Ποδήλατα, με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγι
στης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 250 watt

Βιομηχανία

6%

A

A

8711 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

Βιομηχανία

14 %

A

A

Περιγραφή

8711 20 98 – – – Που υπερβαίνει τα 125 cm3 αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 250 cm3

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8711 30

8712 00

– Άλλα

8712 00 30 – Ποδήλατα με ρουλεμάν

L 250/1149

Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμά
των), χωρίς κινητήρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8711 90

– Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλιν
δρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm3, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 500 cm3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

15 %

A

A

8713 10 00 – Χωρίς μηχανική προώθηση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8713 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8714 10 10 – – Φρένα και τα μέρη τους

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8714 10 20 – – Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8714 10 30 – – Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8714 10 40 – – Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης· μέρη τους

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8714 10 50 – – Συμπλέκτες και τα μέρη τους

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8714 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8714 20 00 – Για αμαξάκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα
για αναπήρους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8712 00 70 – Άλλα
8713

Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για
αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό
προώθησης

Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλά
σεων 8711 μέχρι 8713

8714 10

– Μοτοσικλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα
μοτοποδήλατα)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8714

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1150

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8714 91 10 – – – Πλαίσια

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 91 30 – – – Περόνες

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 91 90 – – – Μέρη

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 92 10 – – – Ζάντες

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 92 90 – – – Ακτίνες

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 93 00 – – Ομφαλοί (moyeux) (άλλοι από τους ομφαλούς
για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύ
θερων τροχών

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 94 20 – – – Φρένα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 94 90 – – – Μέρη

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 95 00 – – Σέλες

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 96 10 – – – Ποδομοχλοί (πεντάλ)

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 96 30 – – – Μηχανισμοί ποδομοχλών (πεντάλ)

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

8714 94

8714 96

– – Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους

– – Ζάντες και ακτίνες

– – Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφα
λοί για φρένο, και τα μέρη τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8714 92

EL

8714 91

– – Ποδομοχλοί (πεντάλ) και οι μηχανισμοί τους κα
θώς και τα μέρη τους
L 250/1151

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 99 10 – – – Τιμόνια

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 99 30 – – – Πορτ-μπαγκάζ

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 99 50 – – – Υποπολλαπλασιαστές με ατέρμονα κοχλία

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8714 99 90 – – – Άλλα· μέρη

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

8715 00 10 – Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέ
τες) και παρόμοια οχήματα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8715 00 90 – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8716 10 92 – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg/m2

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8716 10 98 – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 1 600 kg

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8716 20 00 – Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέ
τουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές
χρήσεις

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8714 96 90 – – – Μέρη
8714 99

– – Άλλα

Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες)
και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους

8716

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε εί
δους οχήματα· άλλα οχήματα, μη αυτοκινούμενα·
μέρη τους

8716 10

– Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοί
κηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (κα
ραβάν)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8715 00

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1152

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για
τη μεταφορά εμπορευμάτων
EL

8716 31 00 – – Δεξαμενές
8716 39

– – Άλλα

– – – Άλλα
––––

Καινούργια

8716 39 30 – – – – –

Ημιρυμουλκούμενα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8716 39 50 – – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8716 40 00 – Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8716 80 00 – Άλλων οχήματα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8716 90 10 – – Πλαίσια (σασί)

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8716 90 30 – – Αμαξώματα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8716 90 50 – – Άξονες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8716 39 80 – – – –

8716 90

Μεταχειρισμένα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8716 39 10 – – – Ειδικά σχεδιασμένα για τη μεταφορά προϊό
ντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευ
ρατόμ)

– Μέρη

L 250/1153

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8801 00 10 – Αερόστατα και πηδαλιουχούμενα· Ανεμόπτερα και
πτερά σε σχήμα δέλτα (ailes delta)

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

8801 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8802 11 00 – – Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα
2 000 kg

Βιομηχανία

7,5 %

A

A

8802 12 00 – – Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα
2 000 kg

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8802 20 00 – Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χω
ρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg

Βιομηχανία

7,7 %

A

A

8802 30 00 – Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χω
ρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 kg, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 15 000 kg

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8802 40 00 – Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χω
ρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 kg

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8716 90 90 – – Άλλα μέρη
88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88 — ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ, ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

8801 00

Αερόστατα και πηδαλιουχούμενα· ανεμόπτερα, αιωρο
πλάνα και άλλα μη μηχανοκίνητα αεροσκάφη

Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα).
Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και
οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή
τους και οχήματα υπό τροχιά
– Ελικόπτερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8802

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1154

Τομέας

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8802 60 10 – – Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται
και οι δορυφόροι)

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8802 60 90 – – Οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα
υπό τροχιά

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

8803 10 00 – Έλικες και έλικες ελικοπτέρων και τα μέρη τους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8803 20 00 – Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8803 30 00 – Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8803 90 10 – – Ανεμοπτέρων

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8803 90 20 – – Διαστημικών οχημάτων (στα οποία περιλαμβάνο
νται και οι δορυφόροι)

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8803 90 30 – – Οχημάτων για την εκτόξευσή τους και οχημάτων
υπό τροχιά

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8803 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8804 00 00 Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευ
θυνόμενα και τα αλεξίπτωτα πλαγιάς) και στροφό
πτωτα (rotochutes)· τα μέρη και εξαρτήματά τους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8802 60

Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 ή 8802

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8803 90

– Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται
και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτό
ξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά

Παρατήρηση

EL

8803

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

L 250/1155

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8805 10 10 – – Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των
οχημάτων αέρος και τα μέρη τους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8805 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8805 21 00 – – Προσομοιωτές αερομαχίας και τα μέρη τους

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8805 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8805

Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση αεροσκα
φών, συσκευές και διατάξεις για την προσνείωση αε
ροσκαφών επί καταστρώματος και παρόμοιες συ
σκευές και διατάξεις, συσκευές εδάφους για την εκ
παίδευση στην πτήση, τα μέρη τους

8805 10

– Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχη
μάτων αέρος και τα μέρη τους· Συσκευές και δια
τάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και
παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη
τους

8901

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά
(φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία
για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων

8901 10

– Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια
πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη με
ταφορά προσώπων· οχηματαγωγά

8901 10 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

16.9.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89 — ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥ
ΣΙΠΛΟΪΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση
και τα μέρη τους

89

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1156

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8901 20 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8901 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8901 30 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8901 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8901 90 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8901 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8902 00 10 – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8902 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8901 10 90 – – Άλλα
8901 20

8901 90

8902 00

– Δεξαμενόπλοια

– Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης
8901 20

– Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και
άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για
τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8901 30

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Αλιευτικά σκάφη· πλοία-εργοστάσια και άλλα σκάφη
για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊό
ντων

L 250/1157

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

8903 10 10 – – Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα
100 kg

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8903 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8903 91 10 – – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8903 91 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια ανα
ψυχής ή αθλητισμού· κωπήλατες βάρκες και κανό

8903 10

– Φουσκωτές

EL

8903

Παρατήρηση

L 250/1158

Τομέας

ΣΟ 2014

8903 91

8903 92

– – Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινη
τήρα

– – Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμ
βια μηχανή

8903 92 10 – – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

– – – Άλλα
8903 92 91 – – – –

Μήκους που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8903 92 99 – – – –

Μήκους που υπερβαίνει τα 7,5 m

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8903 99

– – Άλλα
16.9.2016

8903 99 10 – – – Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα
100 kg

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Μήκους που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8903 99 99 – – – –

Μήκους που υπερβαίνει τα 7,5 m

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8904 00 91 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8904 00 99 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8905 10 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8905 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8905 20 00 – Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή κα
ταδυόμενες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8904 00

Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά

8904 00 10 – Πλοία ρυμουλκά

8905

Πλοία-φάροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερα
νοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοΐα έχει
δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο
τους. Πλωτές δεξαμενές. Εξέδρες γεώτρησης ή εκμε
τάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες

8905 10

– Πλοία βυθοκόροι

8905 90 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

L 250/1159

– Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Πλοία προωθητικά

8905 90

EL

8903 99 91 – – – –

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

8906 90 91 – – – Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα
100 kg

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8906 90 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

8907 10 00 – Σχεδίες φουσκωτές

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8907 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

8908 00 00 Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

8905 90 90 – – Άλλα

Παρατήρηση

L 250/1160

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

8906

Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολε
μικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από
εκείνα με κουπιά

8906 10 00 – Πολεμικά πλοία

– Άλλα

8906 90 10 – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

– – Άλλα

8907

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8906 90

Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές,
στεγανά, κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες
και υφαλοδείκτες)

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9001 10 10 – – Καλώδια αγωγοί εικόνων

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9001 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9001 20 00 – Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9001 30 00 – Φακοί επαφής

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

ΤΜΗΜΑ XVIII — ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙ
ΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕ
ΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥ
ΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥ
ΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 — ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙ
ΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕ
ΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥ
ΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗ
ΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

9001

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από
οπτικές ίνες άλλα από εκείνα της κλάσης 8544. Ύλες
πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, κα
θρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη
συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που
δεν είναι οπτικά κατεργασμένο

9001 10

– Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες

– Φακοί για ματογυάλια από γυαλί

9001 40 20 – – Μη διορθωτικοί

L 250/1161

9001 40

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

XVIII

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/1162

ΣΟ 2014

– – Διορθωτικοί
EL

– – – Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο
όψεις
Μονής εστίας

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9001 40 49 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9001 40 80 – – – Άλλα
9001 50

– – Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες

9001 50 20 – – Μη διορθωτικοί
– – Διορθωτικοί
– – – Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο
όψεις
9001 50 41 – – – –

Μονής εστίας

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9001 50 49 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9001 50 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9001 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

9002

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9001 40 41 – – – –

Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτι
κής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή
συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι
κατεργασμένα οπτικά
– Αντικειμενικοί φακοί
16.9.2016

9002 11 00 – – Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή
για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές
μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9002 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

9002 20 00 – Φίλτρα

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

9002 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

9003 11 00 – – Από πλαστική ύλη

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

9003 19 00 – – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

9003 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9004 10 91 – – – Με πλαστικούς φακούς

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9004 10 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9003

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα
μέρη τους

9004

Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και
παρόμοια είδη

9004 10

– Ματογυάλια ηλίου

9004 10 10 – – Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Σκελετοί

– – Άλλα

– Άλλα

9004 90 10 – – Με πλαστικούς φακούς

L 250/1163

9004 90

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,9 %

A

A

9005 10 00 – Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9005 80 00 – Άλλα όργανα

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9005 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται
και οι βάσεις)

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9006 10 00 – Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων
εκτύπωσης

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9006 30 00 – Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατα
σκευαστεί για την υποβρύχια ή εναέρια φωτογρά
φιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων·
φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατα
σκευασθεί για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή
υπηρεσίες σήμανσης

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9006 40 00 – Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και
εκτύπωση

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

Περιγραφή

9004 90 90 – – Άλλα

Φωτογραφικές μηχανές (πλην κινηματογραφικών), συ
σκευές λήψης· συσκευές και διατάξεις, στις οποίες πε
ριλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την
παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτο
γράφιση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκ
κένωσης της κλάσης 8539

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9006

Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό
πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και
οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βά
σεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονο
μίας

EL

9005

Παρατήρηση

L 250/1164

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλες φωτογραφικές μηχανές
16.9.2016

9006 51 00 – – Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό,
για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερ
βαίνει τα 35 mm

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9006 53 10 – – – Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9006 53 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9006 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9006 61 00 – – Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παρα
γωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία
«φλας ηλεκτρονικά»)

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9006 69 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9006 91 00 – – Για συσκευές λήψης εικόνων

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9006 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9007 10 00 – Μηχανές λήψης

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9007 20 00 – Μηχανές προβολής

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Περιγραφή

9006 52 00 – – Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτε
ρου των 35 mm

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

9006 53

– – Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παρα
γωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φω
τογράφηση

– Μέρη και εξαρτήματα

9007

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής,
έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου
L 250/1165

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9007 91 00 – – Για συσκευές λήψης εικόνων

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9007 92 00 – – Για μηχανές προβολής

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9008 50 00 – Μηχανές προβολής και μηχανές μεγέθυνσης ή σμί
κρυνσης

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9008 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9010 10 00 – ν Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση
των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών
ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτιού σε κυλίν
δρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που
έχουν εμφανισθεί πάνω σε κυλίνδρους από φωτο
γραφικό χαρτί

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9010 50 00 – Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή
κινηματογραφικά εργαστήρια· νεγκατοσκόπια

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9010 60 00 – Οθόνες προβολής

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9010 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1166

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μέρη και εξαρτήματα

Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές
μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά εργαστήρια (πε
ριλαμβανομένων και των κινηματογραφικών), που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κε
φάλαιο αυτό. Νεγκατοσκόπια. Οθόνες για προβολές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9010

EL

9008

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9011 10 10 – – Ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μετα
φορά ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή δικτυωτών
σταυρών εστίασης (reticles)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9011 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

9011 20 10 – – Μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία ειδικά
εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά
ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστία
σης (reticles)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9011 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

9011 80 00 – Άλλα μικροσκόπια

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

9011 90 10 – – Για συσκευές των διακρίσεων 9011 10 10 ή
9011 20 10

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9011 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

9011

Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, την κινημα
τοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή

9011 10

– Μικροσκόπια στερεοσκοπικά

9011 90

– Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη
κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9011 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Μέρη και εξαρτήματα

L 250/1167

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9012 10 10 – Μικροσκόπια με ηλεκτρονική δέσμη, ειδικά εξοπλι
σμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών
δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9012 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9012 90 10 – – Για συσκευές της διάκρισης 9012 10 10

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9012 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9013 10 00 – Διόπτρες σκόπευσης για όπλα· περισκόπια· διόπ
τρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφα
λαίου αυτού ή του τμήματος XVI

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9013 20 00 – Λέιζερ (lasers), άλλα από τις διόδους λέιζερ (laser)

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Περιγραφή

Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγρα
φής της περίθλασης

9012 10

– Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά· συσκευές κατα
γραφής της περίθλασης

EL

9012

Παρατήρηση

L 250/1168

Τομέας

ΣΟ 2014

9013

– Μέρη και εξαρτήματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9012 90

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν
είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού· λέιζερ (la
sers) άλλα από τις διόδους λέιζερ (laser)· άλλες συ
σκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9013 80 20 – – – Διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυ
στάλλους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9013 80 30 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9013 80 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9013 90 10 – – Διατάξεων με υγρούς κρυστάλλους (LCD)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9013 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9014 20 20 – – Συστήματα πλοήγησης δι' αδρανείας

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9014 20 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9014 80 00 – Άλλα όργανα και συσκευές

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9013 80

Περιγραφή

– Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα
EL

– – Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους

9014

– Μέρη και εξαρτήματα

Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες
ναυσιπλοΐας· άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας

9014 10 00 – Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξί
δες ναυσιπλοΐας
9014 20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9013 90

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική
ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πυξίδες)

L 250/1169

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9015 10 10 – – Ηλεκτρονικά

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9015 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9015 20 10 – – Ηλεκτρονικά

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9015 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9015 30 10 – – Ηλεκτρονικές

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9015 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9015 40 10 – – Ηλεκτρονικά

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9015 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9014 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα
9015

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας χωρο
μετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας,
ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυ
σικής, με εξαίρεση τις πυξίδες· τηλέμετρα

9015 10

– Τηλέμετρα

9015 30

9015 40

– Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9015 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1170

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Στάθμες

– Όργανα και συσκευές φωτογραμμομετρίας

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9015 80 11 – – – Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσι
κής

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9015 80 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9015 80 91 – – – Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας ή
χωροστάθμισης· της υδρογραφίας

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9015 80 93 – – – Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσι
κής

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9015 80 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9015 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9016 00 10 – Ζυγοί

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9016 00 90 – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9015 80

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα όργανα και συσκευές
EL

– – Ηλεκτρονικά

9016 00

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 cg ή λιγότερο, με ή χω
ρίς σταθμά

L 250/1171

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9017 10 10 – – Σχεδιογράφοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9017 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9017 20 05 – – Σχεδιογράφοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9017 20 10 – – Άλλα όργανα σχεδίασης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9017 20 39 – – Όργανα χάραξης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9017 20 90 – – Όργανα μαθηματικού υπολογισμού

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9017 30 00 – Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, με
τρητές πάχους κάθε είδους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9017

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μη
χανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, θήκες
μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύ
κλοι)· όργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το
χέρι (π.χ. μέτρα, μετροταινίες, μικρόμετρα, παχύμετρα)
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
στο παρόν κεφάλαιο

9017 10

– Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτό
ματα

9017 80

– Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9017 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1172

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα όργανα
16.9.2016

9017 80 10 – – Μέτρα και κανόνες με υποδιαιρέσεις

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9017 80 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9017 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9018 11 00 – – Ηλεκτροκαρδιογράφοι

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 12 00 – – Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 13 00 – – Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνη
τικό συντονισμό

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 14 00 – – Συσκευές σπινθηρογραφίας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 19 10 – – – Συσκευές παρακολούθησης για την ταυτό
χρονη παρακολούθηση και ανάλυση δύο ή πε
ρισσοτέρων παραμέτρων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 19 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 20 00 – Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018

Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική,
την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περι
λαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος
και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι
συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτα
σης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέ
τρων)

9018 19

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

L 250/1173

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9018 31 10 – – – Από πλαστική ύλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 31 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 32 10 – – – Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 32 90 – – – Βελόνες για χειρουργικές ραφές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 39 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1174

Τομέας

ΣΟ 2014

– Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργι
κοί και παρόμοια όργανα
EL

9018 31

– – Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες
για χειρουργικές ραφές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9018 32

– – Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες

– Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική

9018 41 00 – – Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε
κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό

9018 49

– – Άλλα
16.9.2016

9018 49 10 – – – Τροχίσκοι λείανσης, δίσκοι, τροχοί και βούρ
τσες για χρήση σε οδοντιατρικούς τροχούς

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 50 10 – – Μη οπτικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 50 90 – – Οπτικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 90 10 – – Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτη
ριακής πίεσης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 90 20 – – Ενδοσκόπια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 90 30 – – Τεχνητοί νεφροί

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 90 40 – – Συσκευές διαθερμίας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 90 50 – – Συσκευές μετάγγισης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 90 60 – – Όργανα και συσκευές αναισθησίας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 90 75 – – Συσκευές για τη διέγερση των νεύρων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9018 90 84 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

9018 49 90 – – – Άλλα

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

9018 50

– Άλλα όργανα και συσκευές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9018 90

– Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας

L 250/1175

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9019 10 10 – – Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9019 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9019 20 00 – Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυ
τόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, ανα
πνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλ
λες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9020 00 00 Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά
των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπί
δες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο
φιλτραρίσματος

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9019

Συσκευές μηχανοθεραπείας. συσκευές μάλαξης (μα
σάζ)· συσκευές ψυχοτεχνικής, συσκευές οζονοθερα
πείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης
οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για
την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για ανα
πνευστική θεραπεία

9019 10

– Συσκευές μηχανοθεραπείας· συσκευές μάλαξης (μα
σάζ)· Συσκευές ψυχοτεχνικής

9021 10

– Συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα

9021 10 10 – – Είδη και συσκευές ορθοπεδικής

16.9.2016

Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβά
νονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι
και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα
είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές
προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής
στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται
με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται
στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλή
ρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9021

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1176

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9021 21 10 – – – Από πλαστική ύλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9021 21 90 – – – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9021 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9021 39 10 – – – Οφθαλμικές προθέσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9021 39 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9021 40 00 – Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής, με εξαί
ρεση τα μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9021 50 00 – Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με
εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9021 10 90 – – Είδη και συσκευές για κατάγματα
– Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής
9021 21

– – Τεχνητά δόντια

9021 31 00 – – Προθέσεις αρθρώσεων

9021 90

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως

9021 39

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
L 250/1177

9021 90 10 – – Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκό
λυνση της ακοής

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9022 12 00 – – Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9022 13 00 – – Άλλες, για οδοντιατρικές χρήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9022 14 00 – – Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές
χρήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9022 19 00 – – Για άλλες χρήσεις

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9021 90 90 – – Άλλα
9022

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1178

Τομέας

ΣΟ 2014

– Συσκευές ακτίνων X, έστω και για χρήση ιατρική,
χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογρα
φίας ή ακτινοθεραπείας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν
τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για
χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνια
τρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές
ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για
ακτίνες X και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων X,
οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστα
τευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και πα
ρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία

– Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες
άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική,
χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογρα
φίας ή ακτινοθεραπείας
16.9.2016

9022 21 00 – – Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή
κτηνιατρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9022 29 00 – – Για άλλες χρήσεις

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9022 30 00 – Σωλήνες για ακτίνες X

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9022 90 00 – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και
εξαρτήματα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9023 00 10 – Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της
τεχνικής

Βιομηχανία

1,4 %

A

A

9023 00 80 – Άλλα

Βιομηχανία

1,4 %

A

A

9024 10 11 – – – Για κάθε δοκιμή (γενικής χρήσης) και για δο
κιμές εφελκυσμού

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9024 10 13 – – – Για δοκιμές σκληρότητας

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9024 10 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9024 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9023 00

Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατα
σκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκ
θέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις

9024

Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας,
εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μη
χανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου,
υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών)

9024 10

– Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Ηλεκτρονικές

L 250/1179

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9024 80 11 – – – Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτιού και χαρ
τονιού

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9024 80 19 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9024 80 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9024 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9025 11 20 – – – Ιατρικά ή κτηνιατρικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9025 11 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

9025 19 20 – – – Ηλεκτρονικά

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9025 19 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9024 80

Περιγραφή

– Άλλες μηχανές και συσκευές
EL

– – Ηλεκτρονικές

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια
όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βα
ρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγρά
φουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και
συνδυασμένα μεταξύ τους
– Θερμόμετρα και πυρόμετρα, μη συνδυασμένα με
άλλα όργανα

9025 11

9025 19

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9025

Παρατήρηση

L 250/1180

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων

– – Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9025 80 40 – – – Ηλεκτρονικά

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9025 80 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9025 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9026 10 21 – – – Μετρητές παροχής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9026 10 29 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9025 80

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα όργανα
EL

9025 80 20 – – Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα
– – Άλλα

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο
της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων
μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων
(π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα,
μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συ
σκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 ή 9032

9026 10

– Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της
στάθμης των υγρών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9026

– – Ηλεκτρονικά

9026 10 81 – – – Μετρητές παροχής

L 250/1181

– – Άλλα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9026 20 40 – – – Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μανομετρι
κής μεμβράνης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9026 20 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9026 80 20 – – Ηλεκτρονικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9026 80 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9026 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

9026 10 89 – – – Άλλα
9026 20

– Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης

9026 20 20 – – Ηλεκτρονικά

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1182

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα

– Άλλα όργανα και συσκευές

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημι
κές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα,
αναλυτές αερίων ή καπνών)· όργανα και συσκευές για
δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής,
της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια· όργανα και συ
σκευές για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης
φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φωτόμετρα
φωτογράφησης)· μικροτόμοι

9027 10

– Αναλυτές αερίων ή καπνών

9027 10 10 – – Ηλεκτρονικοί

16.9.2016

9027

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9026 80

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9027 10 90 – – Άλλοι

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

9027 20 00 – Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9027 30 00 – Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματο
γράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβο
λίες (UV, ορατές, IR)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9027 50 00 – Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις
οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

9027 80

– Άλλα όργανα και συσκευές

9027 80 05 – – Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογρά
φηση
– – Άλλοι
– – – Ηλεκτρονικοί
Μετρητές του «pH», μετρητές του «rH» και
άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγι
μότητας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9027 80 13 – – – –

Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των
φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών
ή των οθονών υγρών κρυστάλλων ή των
σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμά
των κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγω
γών δίσκων (wafers) ή κατά τη διαδικασία
παραγωγής οθονών υγρών κρυστάλλων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9027 80 17 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

L 250/1183

9027 80 11 – – – –

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

L 250/1184

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Ιξόμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9027 80 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

9027 90 50 – – – Συσκευών των διακρίσεων 9027 20 έως
9027 80

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9027 90 80 – – – Για μικροτόμους ή συσκευές ανάλυσης αερίων
ή καπνών

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

9028 10 00 – Μετρητές αερίων

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9028 20 00 – Μετρητές υγρών

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9027 90

– Μικροτόμοι· μέρη και εξαρτήματα

– – Μέρη και εξαρτήματα

9028 30

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους
οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέ
τρηση άλλων μετρητών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9027 90 10 – – Μικροτόμοι

9028

EL

9027 80 91 – – – –

– Μετρητές ηλεκτρισμού
– – Για εναλλασσόμενο ρεύμα
16.9.2016

9028 30 11 – – – Για μονοφασικό

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9028 30 19 – – – Για πολυφασικό

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9028 30 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9028 90 10 – – Για μετρητές ηλεκτρισμού

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9028 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

Βιομηχανία

1,9 %

A

A

9029 20 31 – – – Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα
χερσαίων μεταφορών

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

9029 20 38 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

9029 20 90 – – Στροβοσκόπια

Βιομηχανία

2,6 %

A

A

9029 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

9028 90

– Μέρη και εξαρτήματα

Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές
αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί, βημα
τόμετρα και παρόμοιοι μετρητές· συσκευές ένδειξης
της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των
κλάσεων 9014 ή 9015· στροβοσκόπια

9029 10 00 – Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρη
τές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί,
βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές
9029 20

– Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα·
στροβοσκόπια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9029

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα·

L 250/1185

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9030 20 10 – – Καθοδικά

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9030 20 30 – – Άλλα, με διάταξη εγγραφής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9030 20 91 – – – Ηλεκτρονικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9030 20 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9030 31 00 – – Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9030 32 00 – – Πολύμετρα, με διάταξη καταγραφής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

4,2 %

A

A

9030

Περιγραφή

9030 10 00 – Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανί
χνευση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών
– Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και ταλαντογράφοι
(παλμογράφοι)

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9030 20

EL

Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος
και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον
έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών, εξαιρουμένων των
μετρητών της κλάσης 9028· όργανα και συσκευές για
τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα,
βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ιοντιζουσών ακτι
νοβολιών

Παρατήρηση

L 250/1186

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον
έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος
του ηλεκτρικού ρεύματος

– – Άλλα, χωρίς διάταξη καταγραφής

9030 33 10 – – – Ηλεκτρονικά

16.9.2016

9030 33

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Άλλα
Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9030 33 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9030 39 00 – – Άλλα, με διάταξη καταγραφής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9030 40 00 – Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα
για την τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμε
τρα, κερδόμετρα, παραμορφωσίμετρα, ψοφόμετρα)

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9030 82 00 – – Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακι
δίων ή διατάξεων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9030 84 00 – – Άλλα, με διάταξη καταγραφής

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9030 89 30 – – – Ηλεκτρονικά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9030 89 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9030 90 20 – – Για συσκευές της διάκρισης 9030 82 00

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9030 90 85 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,5 %

A

A

– Άλλα όργανα και συσκευές

9030 89

9030 90

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βολτόμετρα

EL

9030 33 91 – – – –

– – Άλλα

– Μέρη και εξαρτήματα

L 250/1187

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9031 10 00 – Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

9031 20 00 – Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9031 49 10 – – – Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

9031 49 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9031

Περιγραφή

EL

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγ
χου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού στο κεφάλαιο αυτό· προβολείς πλάγιας όψης
(προφίλ)

Παρατήρηση

L 250/1188

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές

9031 49

9031 80

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9031 41 00 – – Για τον έλεγχο ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή συ
σκευών ή για τον έλεγχο φωτοκαλύπτρων ή δι
κτυωτών σταυρών εστίασης (reticles) που χρησι
μοποιούνται στην κατασκευή ημιαγωγών διατά
ξεων

– Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα
– – Ηλεκτρονικά
– – – Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών με
γεθών
Για τον έλεγχο ημιαγωγών δίσκων (wafers)
ή συσκευών ή για τον έλεγχο φωτοκαλύπ
τρων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (retic
les) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
ημιαγωγών διατάξεων

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9031 80 34 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

16.9.2016

9031 80 32 – – – –

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4%

A

A

9031 80 91 – – – Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών με
γεθών

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

9031 80 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

9031 90 20 – – Για συσκευές της διάκρισης 9031 41 00 ή για
οπτικά όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της
ρύπανσης με επιφανειακά σωματίδια των δίσκων
(wafers) ημιαγωγών της διάκρισης 9031 49 90

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9031 90 30 – – Για συσκευές της διάκρισης 9031 80 32

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9031 90 85 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

9032 10 81 – – – Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9032 10 89 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,1 %

A

A

9031 80 38 – – – Άλλα
– – Άλλα

– Μέρη και εξαρτήματα

9032

Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή
τον αυτόματο έλεγχο

9032 10

– Θερμοστάτες

9032 10 20 – – Ηλεκτρονικοί

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9031 90

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Άλλα
L 250/1189

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

9032 81 00 – – Υδραυλικά ή με συμπιεσμένο αέρα

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

9032 89 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

9032 90 00 – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

2,8 %

A

A

9033 00 00 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχα
νές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Industry

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

9032 20 00 – Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης)
– Άλλα όργανα και συσκευές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91 — ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ

9101

Ρολόγια χεριού, τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων),
με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέ
ταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

91

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1190

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική
ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο
9101 11 00 – – Με μηχανική απεικόνιση μόνο

9101 19 00 – – Άλλα

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματω
μένο χρονόμετρο
EL

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

9101 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

9101 91 00 – – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

9101 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

– Άλλα

9102

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9101 21 00 – – Με αυτόματο κούρδισμα

Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων
τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης 9101
– Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική
ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο

L 250/1191

9102 11 00 – – Με μηχανική απεικόνιση μόνο

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

9102 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

9102 21 00 – – Με αυτόματο κούρδισμα

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

9102 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

9102 91 00 – – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

9102 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX 0,8 EUR/
p/st

A

A

EL

9102 12 00 – – Με οπτικοηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

Παρατήρηση

L 250/1192

ΣΟ 2014

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματω
μένο χρονόμετρο

– Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9103 10 00 – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9103 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9104 00 00 Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και
παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα
οχήματα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9105 11 00 – – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9105 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9105 21 00 – – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9105 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9105 91 00 – – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9105 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9103

Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μη
χανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού, με εξαίρεση τα
ρολόγια της κλάσης 9104

Παρατήρηση

EL

Άλλα ρολόγια
– Ξυπνητήρια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9105

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Εκκρεμή και ρολόγια τοίχου

– Άλλα

L 250/1193

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9106 10 00 – Ρολόγια σημείωσης χρόνου· Συσκευές αποτύπωσης
ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9106 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9107 00 00 Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επι
τρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε
ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγ
χρονο κινητήρα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9108 11 00 – – Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που
επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνι
σης

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9108 12 00 – – Με οπτικοηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9108 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9106

Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου,
με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα
(π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπω
σης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών)

Παρατήρηση

EL

Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και
συναρμολογημένοι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9108

Περιγραφή

L 250/1194

Τομέας

ΣΟ 2014

– Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

9108 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

9109 10 00 – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9109 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9110 11 10 – – – Με ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο

Βιομηχανία

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

9110 11 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9110 12 00 – – Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9110 19 00 – – Ημιτελείς μηχανισμοί

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9110 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

EL

9108 20 00 – Με αυτόματο κούρδισμα

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

9109

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολο
γημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανι
σμών), μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμο
λογημένοι· ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας
– Για ρολόγια τσέπης ή χεριού

9110 11

9111

– – Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή
μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9110

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολο
γημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χε
ριού

Κάσες (κελύφη) και τα μέρη τους
L 250/1195

9111 10 00 – Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέ
ταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

9111 80 00 – Άλλες περιπτώσεις

Βιομηχανία

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

9111 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

9112 20 00 – Πλαίσια και θαλαμίσκοι

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9112 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9113 10 10 – – Από πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9113 10 90 – – Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9113 20 00 – Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή
επαργυρωμένα

Βιομηχανία

6%

A

A

9113 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

6%

A

A

Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών πα
ρόμοιου τύπου για άλλα εμπορεύματα του παρόντος
κεφαλαίου και τα μέρη τους

9113

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους

9113 10

– Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα
με πολύτιμα μέταλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9112

EL

9111 20 00 – Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επι
χρυσωμένα ή επαργυρωμένα

Παρατήρηση

L 250/1196

ΣΟ 2014

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9114 10 00 – Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπει
ροειδή

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9114 30 00 – Πλάκες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9114 40 00 – Πλατίνες και γέφυρες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9114 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9201 10 10 – – Καινούργια

Βιομηχανία

4%

A

A

9201 10 90 – – Μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

4%

A

A

9201 20 00 – Πιάνα με ουρά

Βιομηχανία

4%

A

A

9201 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

4%

A

A

9202 10 10 – – Βιολιά

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9202 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9114

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Άλλα υλικά ωρολογοποιίας

9201

Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλα
βεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκ
τρων

9201 10

– Πιάνα όρθια

9202

Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά,
άρπες)

9202 10

– Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92 — ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

EL

92

L 250/1197

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9202 90 30 – – Κιθάρες

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9202 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9205 90 10 – – Ακορντεόν και παρόμοια όργανα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9205 90 30 – – Φυσαρμόνικες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9205 90 50 – – Όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκ
τρων· αρμόνια και παρόμοια όργανα με κλίμακα
πλήκτρων με ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9205 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9206 00 00 Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, ξυλόφωνα,
κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (ma
racas)]

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9202 90

– Άλλα

Πνευστά μουσικά όργανα (π.χ. όργανα με ηχητικούς
αυλούς και κλίμακα πλήκτρων, ακορντεόν, κλαρινέτα,
τρομπέτες, γκάιντες), άλλα από τα όργανα που μιμού
νται τις ορχήστρες και τα οργανέτα (λατέρνες)

– Άλλα

Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέ
πει να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησια
στικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν)

9207 10

– Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορ
ντεόν

9207 10 10 – – Εκκλησιαστικά όργανα

16.9.2016

9207

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9205 10 00 – Όργανα με την ονομασία «χάλκινα»
9205 90

Παρατήρηση

EL

9205

Περιγραφή

L 250/1198

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9207 10 30 – – Ψηφιακά πιάνα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9207 10 50 – – Συνθετητές (synthesizers)

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9207 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9207 90 10 – – Κιθάρες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9207 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9208 10 00 – Μουσικά κουτιά

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9208 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9207 90

9209

– Άλλα

Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχή
στρες, οργανέτα (λατέρνες), μηχανικά ωδικά πτηνά,
μουσικά πριόνια και άλλα μουσικά όργανα που δεν
περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυ
τού· σφυρίχτρες κυνηγιού κάθε τύπου· σφυρίχτρες,
βούκινα και άλλα όργανα κλήσης ή ειδοποίησης πνευ
στά

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9208

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτή
ματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές
μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονό
μοι και διαπασών κάθε τύπου

9209 30 00 – Αρμονικές χορδές

9209 91 00 – – Μέρη και εξαρτήματα πιάνων

L 250/1199

– Άλλα

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9209 92 00 – – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων
της κλάσης 9202

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9209 94 00 – – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων
της κλάσης 9207

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1200

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

9209 99

– – Άλλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9209 99 20 – – – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων
της κλάσης 9205
– – – Άλλα
9209 99 40 – – – –

Μετρονόμοι και διαπασών

Βιομηχανία

3,2 %

A

A

9209 99 50 – – – –

Μηχανισμοί μουσικών κουτιών

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

9209 99 70 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

X

XIX

ΤΜΗΜΑ XIX — ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΜΕΡΗ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥ
ΣΚΕΥΩΝ

93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93 — ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΜΕΡΗ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥ
ΣΚΕΥΩΝ

9301

Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίστροφα, πιστόλια
και όπλα με λεπίδα της κλάσης 9307
Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

16.9.2016

9301 10 00 – Στοιχεία πυροβολικού (πυροβόλα, οβιδοβόλα και
όλμοι, για παράδειγμα)

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9301 20 00 – Εκτοξευτές πυραύλων. Φλογοβόλα. Εκτοξευτές
βομβίδων. Εκτοξευτές τορπιλών και παρόμοιοι
εκτοξευτές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9301 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9302 00 00 Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των κλά
σεων 9303 ή 9304

Βιομηχανία

2,7 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

Βιομηχανία

3,2 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

Βιομηχανία

3,2 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9303

Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησι
μοποιούν τη δύναμη της πυρίτιδας [π.χ. τουφέκια και
καραμπίνες κυνηγιού, πυροβόλα όπλα που δεν μπο
ρούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη, πιστό
λια φωτοβολίδων και άλλα είδη που έχουν κατα
σκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολίδων επι
σήμανσης, πιστόλια και περίστροφα που παράγουν
μόνο κρότο (άσφαιρα), πιστόλια σφαγείων με σφήνα,
πυροβόλα για την εκτόξευση σχοινιών]

9303 10 00 – Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν
παρά μόνο από την κάννη

9303 20

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα τουφέκια και καραμπίνες αθλητισμού, κυνη
γιού ή σκοποβολής, που φέρουν τουλάχιστον μία
λεία κάννη

L 250/1201

9303 20 10 – – Με μία μόνον λεία κάννη

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9303 20 95 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9303 30 00 – Άλλα τουφέκια και καραμπίνες αθλητισμού, κυνη
γιού ή σκοποβολής

Βιομηχανία

3,2 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9303 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3,2 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9304 00 00 Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια
με ελατήριο, συμπιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με
εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9307

Βιομηχανία

3,2 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9305 10 00 – Για περίστροφα ή πιστόλια

Βιομηχανία

3,2 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9305 20 00 – Για τουφέκια ή καραμπίνες της κλάσης 9303

Βιομηχανία

2,7 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9305

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1202

Τομέας

ΣΟ 2014

Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κλάσεων 9301
μέχρι 9304

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9305 91 00 – – Πολεμικών όπλων της κλάσης 9301

Βιομηχανία

Ατελώς

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9305 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9306 21 00 – – Φυσίγγια

Βιομηχανία

2,7 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9306 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι
και άλλα παρόμοια πυρομαχικά πολέμου και τα μέρη
τους· φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα και
τα μέρη τους, και οι τάπες των φυσιγγιών

– Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία κάνη
και τα μέρη τους· σκάγια για καραμπίνες με συ
μπιεσμένο αέρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9306

L 250/1203

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9306 30 30 – – – Για πολεμικά όπλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9306 30 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9306 90 10 – – Πολεμικά

Βιομηχανία

1,7 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9306 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

X

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

9306 30

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1204

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους
EL

9306 30 10 – – Για περίστροφα και πιστόλια της κλάσης 9302
και για πιστόλια-μυδράλια (υποπολυβόλα) της
κλάσης 9301

– – Άλλα
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9306 90

– Άλλα

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

X

9401 10 00 – Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για
οχήματα αέρος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9401 20 00 – Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα
αυτοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9401 30 00 – Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9401 40 00 – Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κά
μπινγκ) ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9401 51 00 – – Από μπαμπού ή καλάμι rotin

Βιομηχανία

5,6 %

A

A

9401 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

5,6 %

A

A

9307 00 00 Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με
λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους

XX

ΤΜΗΜΑ XX — ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ

94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94 — ΕΠΙΠΛΑ· ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩ
ΜΝΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΣΟΜΙΕΔΕΣ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ· ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑ
ΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛ
ΛΟΥ· ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ· ΠΡΟΚΑΤΑ
ΣΚΕΥΕΣ

9401

Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402),
έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη
τους

Παρατήρηση

Κατά παρέκκλιση προς την αρχή της μεταχείρισης
δασμολογικής ατέλειας και εξαίρεσης από ποσοστώ
σεις που ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής BLMNS
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Καθίσματα από καλάμι, από λυγαριά, από μπαμπού
ή από παρόμοιες ύλες
L 250/1205

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9401 61 00 – – Παραγεμισμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9401 69 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9401 71 00 – – Παραγεμισμένα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9401 79 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9401 80 00 – Άλλα καθίσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

9401 90 30 – – – Από ξύλο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9401 90 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1206

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο
EL

– Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο

– Μέρη

9401 90 10 – – Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται
για οχήματα αέρος
– – Άλλα

9402

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9401 90

Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντια
τρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια,
τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για κλι
νικές χρήσεις, πολυθρόνες οδοντιατρικές). Πολυθρό
νες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με
διάταξη ταυτόχρονα προσανατολισμού και ανύψωσης.
τα μέρη τους
16.9.2016

9402 10 00 – Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμω
τήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 10 51 – – – Γραφεία

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 10 58 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 10 91 – – – Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσό
μενα φύλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 10 93 – – – Ντουλάπια με συρτάρια, ταξινομητές και χωρί
σματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 10 98 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 20 20 – – Κρεβάτια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 20 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9402 90 00 – Άλλα
9403

Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους

9403 10

– Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιού
νται στα γραφεία

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm

9403 20

9403 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm

– Άλλα έπιπλα από μέταλλο

– Ξύλινα έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε γραφεία

9403 30 11 – – – Γραφεία

L 250/1207

– – Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 30 91 – – – Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσό
μενα φύλλα· ντουλάπια με συρτάρια, ταξινο
μητές και χωρίσματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 30 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 40 10 – – Στοιχεία εντοιχισμένων κουζινών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9403 40 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9403 50 00 – Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται
στις κρεβατοκάμαρες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 60 10 – – Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιού
νται σε τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 60 30 – – Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιού
νται στα καταστήματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 60 90 – – Άλλα έπιπλα από ξύλο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9403 70 00 – Έπιπλα από πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

5,6 %

A

A

9403 30 19 – – – Άλλα
– – Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm

9403 60

– Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται
στις κουζίνες

– Άλλα έπιπλα από ξύλο

9403 81 00 – – Από μπαμπού ή καλάμι rotin

16.9.2016

– Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνο
νται το καλάμι, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρό
μοιες ύλες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9403 40

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1208

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

5,6 %

A

A

9403 90 10 – – Από μέταλλο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9403 90 30 – – Από ξύλο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9403 90 90 – – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9404 21 10 – – – Από καουτσούκ

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9404 21 90 – – – Από πλαστική ύλη

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9404 29 10 – – – Με μεταλλικά ελατήρια

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9404 29 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9403 89 00 – – Άλλα
9403 90

– Μέρη

Σομιέδες· είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ.
στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια,
παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφά
λια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή
επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία
περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καου
τσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη

9404 10 00 – Σομιέδες
– Στρώματα
9404 21

9404 29

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9404

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλα
στικές ύλες, επενδυμένα ή μη

– – Από άλλες ύλες
L 250/1209

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9404 90 10 – – Παραγεμισμένα με πούπουλα ή φτερά

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9404 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9405 10 21 – – – Από πλαστικές ύλες, των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτω
σης

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9405 10 40 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9405 10 50 – – Από γυαλί

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9404 30 00 – Υπνόσακοι
9404 90

– Άλλα

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· λάμπες-ρεκλάμες,
φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και
παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού,
και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού

9405 10

– Πολύφωτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτι
σμού που κρεμιούνται ή στερεώνονται στην οροφή
ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που
χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων
χώρων ή οδών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9405

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1210

Τομέας

ΣΟ 2014

– – Από πλαστικές ύλες ή από κεραμικές ύλες

– – Από άλλες ύλες
16.9.2016

9405 10 91 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες
και σωλήνες πυράκτωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9405 20 11 – Από πλαστικές ύλες, των τύπων που χρησιμοποιού
νται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9405 20 40 – – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9405 20 50 – – Από γυαλί

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9405 20 91 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες
και σωλήνες πυράκτωσης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9405 20 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9405 30 00 – Ηλεκτρικές γιρλάντες των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9405 10 98 – – – Άλλα
9405 20

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Λάμπες επιτραπέζιες, γραφείου ή κομοδίνου και
λυχνοστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου,
ηλεκτρικά
– – Από πλαστικές ύλες ή από κεραμικές ύλες

9405 40

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Από άλλες ύλες

– Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού

9405 40 10 – – Προβολείς
– – Άλλα
– – – Από πλαστική ύλη

L 250/1211

9405 40 31 – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες
και σωλήνες πυράκτωσης

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σω
λήνες φθορισμού

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9405 40 39 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

EL

9405 40 35 – – – –

Παρατήρηση

L 250/1212

ΣΟ 2014

– – – Από άλλες ύλες
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λά
μπες και σωλήνες πυράκτωσης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9405 40 95 – – – –

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σω
λήνες φθορισμού

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9405 40 99 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9405 60 20 – – Από πλαστική ύλη

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9405 60 80 – – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9405 91 10 – – – Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστι
κών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς)

Βιομηχανία

5,7 %

A

A

9405 91 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9405 92 00 – – Από πλαστική ύλη

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9405 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9405 50 00 – Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές
9405 60

– Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδει
κτικές πινακίδες και παρόμοια είδη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9405 40 91 – – – –

– Μέρη
9405 91

– – Από γυαλί

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9406 00 31 – – – Θερμοκήπια

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9406 00 38 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9406 00 80 – – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9406 00

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Προκατασκευές
EL

9406 00 11 – Κινητές κατοικίες
– Άλλα
9406 00 20 – – Από ξύλο
– – Από σίδηρο ή χάλυβα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95 — ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ·
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

9503 00

Tρίκυκλα, τροτινέτες (πατίνια), ποδοκίνητα αυτοκί
νητα και παρόμοια τροχοφόρα παιχνίδια· καροτσάκια
για κούκλες· κούκλες· άλλα παιχνίδια για παιδιά· μι
κροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με
κίνηση ή όχι· παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε εί
δους

9503 00 10 – Tρίκυκλα, τροτινέτες (πατίνια), ποδοκίνητα αυτοκί
νητα και παρόμοια τροχοφόρα παιχνίδια· καροτσά
κια για κούκλες

9503 00 21 – – Κούκλες

L 250/1213

– Κούκλες που αναπαριστούν μόνον ανθρώπους και
μέρη και εξαρτήματα αυτών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

95

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9503 00 29 – – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9503 00 30 – Ηλεκτρικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και
οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα·
Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολό
γηση

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9503 00 35 – – Από πλαστική ύλη

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9503 00 39 – – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9503 00 41 – – Παραγεμισμένα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9503 00 49 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9503 00 55 – Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παι
διά

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9503 00 61 – – Από ξύλο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9503 00 69 – – Άλλα

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9503 00 70 – Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε
σύνολα ή σε εξαρτύσεις (outfits)

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1214

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη
ανθρώπινες υπάρξεις

– Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles)

9503 00 75 – – Από πλαστική ύλη

16.9.2016

– Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με
κινητήρα

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9503 00 81 – – Όπλα-παιχνίδια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9503 00 85 – – Μοντέλα μινιατούρες από μέταλλο που κατα
σκευάζονται σε καλούπια

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9503 00 95 – – – Από πλαστική ύλη

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9503 00 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9504 30 10 – – Παιχνίδια με οθόνη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9504 30 20 – – Άλλα παιχνίδια

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9504 30 90 – – Μέρη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9504 40 00 – Παιγνιόχαρτα (τράπουλες)

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9503 00 79 – – Από άλλες ύλες
– Άλλα

Κονσόλες και μηχανές βιντεοπαιχνιδιών, είδη για παι
χνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
παιχνίδια με κινητήρα ή μηχανισμό, τα σφαιριστήρια
(μπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών
και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ

9504 20 00 – Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) κάθε είδους και τα εξαρ
τήματά τους
9504 30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα

9504

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα παιχνίδια που λειτουργούν με την εισαγωγή
νομίσματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρ
τας, κέρματος ή με άλλα μέσα πληρωμής, με εξαί
ρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ

L 250/1215

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9504 90 10 – – Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που
παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών
άμιλλας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9504 90 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9505 10 10 – – Από γυαλί

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9505 10 90 – – Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9505 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Περιγραφή

9504 50 00 – Χειριστήρια (κονσόλες) και μηχανές βιντεοπαιχνι
διών, άλλα από εκείνα της διάκρισης 9504 30

Παρατήρηση

L 250/1216

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

9504 90

– Άλλα

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη μαγείας και τα
είδη «εκπλήξεις»

9505 10

– Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων

9506

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9505

Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική,
τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα
οποία περιλαμβάνεται και η επιτραπέζια αντισφαίριση)
ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό· πι
σίνες κάθε είδους
– Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο
χιόνι
– – Χιονοπέδιλα (σκι)

9506 11 10 – – – Χιονοπέδιλα για πεδινό σκι (skis de fond)

16.9.2016

9506 11

Περιγραφή

Τομέας

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Παρατήρηση

16.9.2016

ΣΟ 2014

– – – Χιονοπέδιλα για σκι πλαγιάς
Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9506 11 29 – – – –

Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9506 11 80 – – – Άλλα σκι

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9506 12 00 – – Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9506 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 21 00 – – Ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφιvγκ)

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 31 00 – – Ράβδοι του γκολφ πλήρεις

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 32 00 – – Μπάλες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 39 10 – – – Μέρη ράβδων του γκολφ

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 39 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 40 00 – Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

– Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κυματοδρομίας
(υδατοπλάνα), ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφινγκ) και
άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα

– Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ

9506 39

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μονοσκί και χιονοσανίδες

EL

9506 11 21 – – – –

– – Άλλα

L 250/1217

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9506 51 00 – – Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους

Βιομηχανία

4,7 %

A

A

9506 59 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 61 00 – – Μπάλες αντισφαίρισης

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 62 00 – – Φουσκωτές

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 69 10 – – – Μπάλες για κρίκετ ή πόλο

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9506 69 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 70 10 – – Παγοπέδιλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9506 70 30 – – Τροχοπέδιλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 70 90 – – Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1218

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια,
έστω και χωρίς σπάγκους
EL

– Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του
γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης

9506 70

– – Άλλα

– Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προ
σαρμοσμένα τα πέδιλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9506 69

– Άλλα
9506 91

– – Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμνα
στική ή τον κλασικό αθλητισμό
16.9.2016

9506 91 10 – – – Συσκευές άσκησης με ρυθμιζόμενο μηχανισμό
αντίστασης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9506 99 10 – – – Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9506 99 90 – – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9507 20 10 – – Αγκίστρια αλιείας μη δεμένα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

9507 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9507 30 00 – Καρούλια για την αλιεία

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9507 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

9506 91 90 – – – Άλλα
9506 99

– – Άλλα

Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την
αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάθε χρήση. Δολώματα
(άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705) και πα
ρόμοια είδη κυνηγίου

9507 10 00 – Ράβδοι αλιείας
9507 20

9508

– Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρ
μιδιού (παράμολα)

9508 10 00 – Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια θηριοτροφεία

L 250/1219

Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες,
περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη πλανόδιων επι
χειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοι
νού. Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια θηριοτροφεία.
Πλανόδια θέατρα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9507

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

9601 10 00 – Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα
από ελεφαντόδοντο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9601 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9602 00 00 Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, κατεργασμένες,
και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργή
ματα χυτά ή λαξευτά από κερί, από παραφίνη, από
στεατίνη, από γόμες ή ρητίνες φυσικές, από πάστες
που μπορούν να δεχθούν πλαστική κατεργασία, και
άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή
λάξευση, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού. Ζελατίνη, κατεργασμένη, μη σκληρυμένη,
άλλη από εκείνη της κλάσης 3503, και τεχνουργή
ματα από ζελατίνη μη σκληρυμένη

Βιομηχανία

2,2 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9508 90 00 – Άλλα
96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 — ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

9601

Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων
κάθε είδους, κοράλλι, μαργαροκόγχη και άλλες ζωι
κές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργή
ματα από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση)
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9603

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1220

Τομέας

ΣΟ 2014

Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη
μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες
για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα,
πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά· παρασκευασμέ
νες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας· βύσματα και κύ
λινδροι για βαφή· καθαριστήρες υγρών επιφανειών
από καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες
16.9.2016

9603 10 00 – Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανό
κλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με
ή χωρίς λαβή

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9603 29 30 – – – Ψήκτρες για τα μαλλιά της κεφαλής

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9603 29 80 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9603 30 10 – – Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γρα
φής

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9603 30 90 – – Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9603 40 10 – – Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμά
τισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9603 40 90 – – Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9603 50 00 – Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συ
σκευών ή οχημάτων

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

9603 21 00 – – Ψήκτρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται
οι ψήκτρες για οδοντοστοιχίες
9603 29

9603 40

– – Άλλα

– Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής
και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντι
κών

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9603 30

EL

– Ψήκτρες δοντιών, ψήκτρες και πινέλα για τα γένια,
τα μαλλιά της κεφαλής, τα φρύδια ή τα νύχια και
άλλες ψήκτρες για τον ατομικό καλλωπισμό, στις
οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αποτελούν
μέρη συσκευών

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτι
σμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα
της διάκρισης 9603 30)· βύσματα και κύλινδροι
για χρωμάτισμα

L 250/1221

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9603 90 91 – – – Ψήκτρες για τα μαλλιά της κεφαλής· ψήκτρες
και ψήκτρες-σκούπες για οικιακή χρήση, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήκτρες για εν
δύματα και υποδήματα· είδη ψηκτροποιίας
για την περιποίηση των ζώων

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9603 90 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9604 00 00 Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9605 00 00 Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό,
το ράψιμο ή το καθάρισμα των υποδημάτων ή ενδυ
μάτων

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9606 21 00 – – Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντι
κές ύλες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9606 22 00 – – Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές
ύλες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9606 29 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9603 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1222

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα
EL

9603 90 10 – – Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες
από εκείνες με κινητήρα
– – Άλλα

Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά
και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Ημι
τελή κουμπιά

9606 10 00 – Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9606

– Κουμπιά

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9607 11 00 – – Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

9607 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

7,7 %

A

A

9607 20 10 – – Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται
οι ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες από κοινά
μέταλλα)

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

9607 20 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

7,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9608 10 92 – – – Με φύσιγγες μελάνης που αντικαθίστανται

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9608 10 99 – – – Άλλα

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

Περιγραφή

9606 30 00 – Μήτρες για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών· ημι
τελή κουμπιά

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

9607

Κλείστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους
– Κλείστρα (φερμουάρ)

– Μέρη

9608

Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια)· στυ
λογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με
άλλες πορώδεις μύτες· στυλογράφοι με πένα και άλ
λοι στυλογράφοι· μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα·
μηχανικά ή κινητά μολύβια· κονδυλοφόροι, θήκες για
μολύβια και παρόμοια είδη· μέρη (στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις
μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυ
τών, με εξαίρεση της κλάσης 9609

9608 10

– Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια)

9608 10 10 – – Υγρής μελάνης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9607 20

– – Άλλα
L 250/1223

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9608 20 00 – Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα
ή με άλλες πορώδεις μύτες

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9608 30 00 – Στυλoγράφoι με πέvα και άλλoι στυλoγράφoι.

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9608 40 00 – Μηχανικά μολύβια

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9608 50 00 – Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον
από τις προαναφερόμενες διακρίσεις

Βιομηχανία

3,7 %

A

A

9608 60 00 – Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύ
βια με σφαιρίδιο (μπίλια), που συνδέονται με τη
μύτη τους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9608 91 00 – – Πένες και μύτες για πένες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9608 99 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9609 10 10 – – Με λεπτή ράβδο (μύτη) από γραφίτη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9609 10 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9609 20 00 – Ράβδοι για μολύβια, μαύρα ή έγχρωμα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

Περιγραφή

Παρατήρηση

L 250/1224

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

9609

Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της κλάσης 9608),
λεπτές ράβδοι γραφίτη για κοινά και μηχανικά μολύ
βια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι
από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κιμωλίες γραφής ή σχε
δίασης και κιμωλίες ραφτών

9609 10

– Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Άλλα

16.9.2016

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9609 90 10 – – Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ρά
βδοι σχεδίου από κάρβουνο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9609 90 90 – – Άλλα

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

9610 00 00 Πλάκες από σχιστόλιθο και πίνακες για γράψιμο ή
σχεδίαση, έστω και με πλαίσιο

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9611 00 00 Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη
σφράγιση με ισπανικό κερί, σφραγίδες αρίθμησης, άλ
λες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμ
βάνονται και οι συσκευές για την αποτύπωση ετικε
τών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές
και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης
που φέρουν σφραγίδες, με σταθερές και μεταβαλλόμε
νες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9612 10 10 – – Από πλαστική ύλη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9612 10 20 – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με πάχος κατώ
τερο από 30 mm, μονίμως τοποθετημένες σε
πλαστικές ή μεταλλικές κασετίνες του είδους
που χρησιμοποιείται στις αυτόματες γραφομηχα
νές, στις μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδο
μένων και σε άλλες μηχανές

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9612 10 80 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9609 90

Περιγραφή

Παρατήρηση

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

– Άλλα

9612 10

– Μελανοταινίες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελα
νοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρα
σκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και
τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω
και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί

EL

9612

L 250/1225

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9613 10 00 – Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9613 20 00 – Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9613 80 00 – Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9613 90 00 – Μέρη

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9614 00 10 – Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9614 00 90 – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9615 11 00 – – Από καουτσούκ σκληρυμένο ή από πλαστικές
ύλες

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9615 19 00 – – Άλλα

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9612 20 00 – Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια)
9613

9615

Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλε
ξης της κλάσης 3603), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρι
κοί, και τα μέρη τους εκτός από τις πέτρες και τα φι
τίλια

Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα, και
τα μέρη τους

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9614 00

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

L 250/1226

Τομέας

ΣΟ 2014

Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για
τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμπιδάκια,
ρόλοι κατσαρώματος, μπικουτί και παρόμοια είδη για
την κόμμωση, άλλα από εκείνα της κλάσης 8516, και
τα μέρη τους
– Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια
για τα μαλλιά και παρόμοια είδη

16.9.2016

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9616 10 10 – – Ψεκαστήρες καλλωπισμού

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9616 10 90 – – Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9616 20 00 – Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση
άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού

Βιομηχανία

2,7 %

A

A

9617 00 00 Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία
συναρμολογημένα. Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες
εσωτερικές φιάλες)

Βιομηχανία

6,7 %

A

A

9618 00 00 Ανδρείκελα και παρόμοια. Ανδρείκελα και παρόμοια.
Αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις για βιτρίνες

Βιομηχανία

1,7 %

A

A

Βιομηχανία

3,8 %

A

A

Βιομηχανία

6,3 %

A

A

9615 90 00 – Άλλα
9616

Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κε
φαλές των σκελετών. Είδη για το πουδράρισμα (πο
μπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊό
ντων καλλωπισμού

9616 10

– Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι
κεφαλές των σκελετών.
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9619 00

Παρατήρηση

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και πα
ρόμοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό

9619 00 30 – Από βάτες από υφαντικά υλικά

9619 00 40 – – Σερβιέτες, ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη

L 250/1227

– Από άλλες υφαντικές ύλες

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

Βιομηχανία

10,5 %

A

A

9619 00 71 – – – Σερβιέτες υγείας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9619 00 75 – – – Ταμπόν υγείας

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9619 00 79 – – – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9619 00 81 – – – Απορροφητικές πάνες για βρέφη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

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

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Περιγραφή

9619 00 50 – – Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια
είδη

Παρατήρηση

L 250/1228

Τομέας

ΣΟ 2014

EL

– Από άλλες ύλες
– – Σερβιέτες, ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη

ΤΜΗΜΑ XXI — ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟ
ΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97 — ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟ
ΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

9701

Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ
ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της κλά
σης 4906 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν χρωμα
τιστεί ή διακοσμηθεί με το χέρι. έργα από συγκόλ
ληση (κολάζ) και παρόμοιοι διακοσμητικοί πίνακες

9701 10 00 – Ζωγραφικοί πίνακες, σχέδια και παστέλ

16.9.2016

XXI

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια
είδη

Κατηγορία
σταδιακής κατάρ
γησης για τα
κράτη BLMNS

9701 90 00 – Άλλα

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9702 00 00 Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας,
πρωτότυπες

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9703 00 00 Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από
κάθε ύλη

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9704 00 00 Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομι
κές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημο, φάκελοι
πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά
είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και ανάλογα, που
έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί, άλλα από
εκείνα της κλάσης 4907

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9705 00 00 Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτα
νικής, ορυκτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν
ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογρα
φικό ή νομισματικό ενδιαφέρον

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

9706 00 00 Αντικείμενα αρχαιολογικά, παλαιότερα των 100 ετών

Βιομηχανία

Ατελώς

A

A

Παρατήρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης για
τη Νότια Αφρική

EL

Δασμοί που αναφέ
ρονται για ενδει
κτικούς σκοπούς

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

ΣΟ 2014

L 250/1229

L 250/1230

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Προσάρτημα

Κωδικός ΣΟ και ετικέτα

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

2007 99 39 — Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών
και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαί
νει το 30 % κατά βάρος (εκτός από προϊόντα από σμέουρα, φράουλες, κεράσια και
εσπεριδοειδή, πολτοί και πάστες κάστανων, ομογενοποιημένα παρασκευάσματα της
υποδιαίρεσης κλάσης 2007 10, και πολτοί και πάστες δαμασκήνων σε συσκευασίες
> 100 kg για βιομηχανική μεταποίηση)
– Πάστα σύκου, πάστα φιστικιού και πάστα φουντουκιού·

X

– Άλλα
– – Oι πολτοί φρούτων, που λαμβάνονται διά κοσκινίσματος και κατόπιν υποβάλ
λονται σε βράσιμο εν κενώ, των οποίων τα χημικά χαρακτηριστικά και η γεύση
δεν έχουν τροποποιηθεί από τη θερμική μέθοδο
– – – Αχλάδια

N*

– – – Βερίκοκα

N*

– – – Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια

N*

– – – Μείγματα
––––

Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που υπερβαίνει το 1 kg

–––––

Τροπικών φρούτων, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή
περισσότερο

X

–––––

Άλλα

N*

––––

Άλλα

–––––

Μείγματα στα οποία κανένα από τα φρούτα που τα αποτελούν δεν
υπερβαίνει το 50 % κατά βάρος του συνόλου των φρούτων

–––––

Τροπικών φρούτων, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή
περισσότερο

––––––

Άλλα

–––––

Άλλα μείγματα

–––––

Τροπικών φρούτων, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή
περισσότερο

––––––
– – – Άλλα

Άλλα

O*

N*

X

N*
A

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κωδικός ΣΟ και ετικέτα

– – Άλλα

L 250/1231
Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

X

2007 99 50 — Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών
και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, περιεκτικότητας σε ζάχαρα από 13
έως 30 % κατά βάρος (εκτός από προϊόντα από εσπεριδοειδή και ομογενοποιημένα
παρασκευάσματα της υποδιαίρεσης κλάσης 2007 10)
– Πολτοί και πάστες κάστανων

A*

– Πολτοί μήλων
– – Πολτοί φρούτων, που λαμβάνονται διά κοσκινίσματος και κατόπιν υποβάλλο
νται σε βράσιμο εν κενώ, των οποίων τα χημικά χαρακτηριστικά και η γεύση
δεν έχουν τροποποιηθεί από τη θερμική μέθοδο

A

– – Άλλα

A*

– Πάστα σύκου, πάστα φιστικιού και πάστα φουντουκιού·

A*

– Άλλα
– – Πολτοί φρούτων, που λαμβάνονται διά κοσκινίσματος και κατόπιν υποβάλλο
νται σε βράσιμο εν κενώ, των οποίων τα χημικά χαρακτηριστικά και η γεύση
δεν έχουν τροποποιηθεί από τη θερμική μέθοδο
– – – Αχλάδια

N*

– – – Βερίκοκα

N*

– – – Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια

N*

– – – Μείγματα
––––

Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που υπερβαίνει το 1 kg

–––––

Τροπικών φρούτων, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή
περισσότερο

A*

–––––

Άλλα

N*

––––

Άλλα

–––––

Μείγματα φρούτων στα οποία κανένα από τα φρούτα που τα αποτε
λούν δεν υπερβαίνει το 50 % κατά βάρος του συνόλου των φρούτων

–––––

Τροπικών φρούτων, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή
περισσότερο

––––––

Άλλα

–––––

Άλλα μείγματα

–––––

Τροπικών φρούτων, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή
περισσότερο

O*

N*

A*

L 250/1232
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Κωδικός ΣΟ και ετικέτα

––––––

Άλλα

16.9.2016
Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

N*

– – – Άλλα

A

– – Άλλα

A*

2007 99 97 — Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών
και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, περιεκτικότητας σε ζάχαρα που δεν
υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος (εκτός από προϊόντα από τροπικά φρούτα, εσπερι
δοειδή και ομογενοποιημένα παρασκευάσματα της υποδιαίρεσης κλάσης 2007 10)
– Πολτοί μήλων

A

– Πάστα σύκου, πάστα φιστικιού και πάστα φουντουκιού

A

– Ροδάκινα ή αχλάδια και μείγματα αυτών σε ζελέδες αυτών των φρούτων

A

– Άλλα
– – Πολτοί φρούτων, που λαμβάνονται διά κοσκινίσματος και κατόπιν υποβάλλο
νται σε βράσιμο εν κενώ, των οποίων τα χημικά χαρακτηριστικά και η γεύση
δεν έχουν τροποποιηθεί από τη θερμική μέθοδο
– – – Αχλάδια

N*

– – – Βερίκοκα

N*

– – – Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια

N*

– – – Μείγματα
––––

Με προσθήκη ζάχαρης

–––––

Τροπικών φρούτων, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή
περισσότερο

X

–––––

Άλλα

N*

––––

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 4,5 kg

–––––

Τροπικών φρούτων, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε τροπικάφρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή
περισσότερο

X

–––––

Άλλα

N*

––––

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, άλλα

X

– – – Άλλα

A

– – Άλλα

A

16.9.2016
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ΜΕΡΟΣ III

Αντιμετώπιση των προϊόντων της δασμολογικής κλάσης 1701 καταγωγής Μποτσουάνας, Λεσόθο,
Μοζαμβίκης, Ναμίμπιας και Σουαζιλάνδης
1. Για τον σκοπό της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 34 της συμφωνίας, οι αγορές των προϊόντων της κλάσης 1701
θεωρείται ότι διαταράσσονται εφόσον η τιμή αγοράς της λευκής ζάχαρης στην ΕΕ μειώνεται για δύο συνεχόμενους μήνες σε
επίπεδα κάτω του 80 % της τιμής αγοράς της λευκής ζάχαρης που ίσχυε στην αγορά της ΕΕ στη διάρκεια του
προηγούμενου έτους εμπορίας.
2. Το άρθρο 24 παράγραφος 1 δεν ισχύει για προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 1701 καταγωγής Μποτσουάνας, Λεσόθο,
Μοζαμβίκης, Ναμίμπιας και Σουαζιλάνδης που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα. Η
παρούσα διάταξη ισχύει για διάστημα δέκα (10) ετών, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
μέρους Ι του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Το διάστημα αυτό θα παραταθεί για περαιτέρω διάστημα δέκα (10) ετών, εκτός
αν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

L 250/1234
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ (SACU) ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΕ
ΜΕΡΟΣ I

Γενικές σημειώσεις
1. Όταν μια κατηγορία σταδιακής κατάργησης δηλώνεται με ένα γράμμα, η παραχώρηση ή μέρος της παραχώρησης, όπως
περιγράφεται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας κατά την
έννοια του άρθρου 113 παράγραφος 2 ή από την ημερομηνία της προσωρινής εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας κατά
την έννοια του άρθρου 113 παράγραφος 4, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη, όσον αφορά τα
εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ που προσκομίζονται για εκτελωνισμό στη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Ναμίμπια, τη Νότια
Αφρική και τη Σουαζιλάνδη, αντιστοίχως.
2. Όταν μια κατηγορία σταδιακής κατάργησης δηλώνεται με ένα γράμμα και επιπλέον με αστερίσκο («*»), η παραχώρηση ή
μέρος της παραχώρησης, όπως περιγράφεται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία
πληρούνται και οι δύο όροι που προβλέπονται στο άρθρο 113 παράγραφοι 5 και 6 για τα εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ που
προσκομίζονται για εκτελωνισμό στη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Σουαζιλάνδη,
αντιστοίχως,
3. Όταν η στήλη του δασμολογίου στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ με τίτλο «Κατηγορία σταδιακής κατάργησης» περιλαμβάνει δασμό αντί για
μια κατηγορία σταδιακής κατάργησης δηλούμενη με γράμμα, ο εν λόγω δασμός, όπως περιγράφεται στο παρόν
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4. Γενικές αναφορές σε μια κατηγορία προϊόντων σε αγκύλες στα τμήματα Α και Β εξυπηρετούν μόνο ενδεικτικό σκοπό. Το
πεδίο κάλυψης του προϊόντος κάθε κατηγορίας σταδιακής κατάργησης παρατίθεται στον πίνακα στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ.
5. Εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 23 παράγραφος 5, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η
Νότια Αφρική γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κατάλογο των δασμών που εφαρμόζονται κατά την ημέρα πριν
από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, στα εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ τα οποία βρίσκονται στις κατηγορίες
σταδιακής κατάργησης «B *» και «C *». Μετά την κοινοποίηση, όπως προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, η Νότια
Αφρική και η SACU δημοσιοποιούν τον κατάλογο σύμφωνα με τις δικές τους εσωτερικές διαδικασίες και εντός προθεσμίας
ενός μηνός από την κοινοποίηση. Η επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης εγκρίνει, κατά την πρώτη συνεδρίασή της μετά την
κοινοποίηση και τη δημοσίευση, τους καταλόγους που της κοινοποιήθηκαν από τη Νότια Αφρική.
ΤΜΗΜΑ A

Κατάργηση ή μείωση των δασμών
6. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατηγορίες σταδιακής κατάργησης των δασμών από τη SACU σύμφωνα με το άρθρο 25
παράγραφος 1:
α) οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα εμπορεύματα που απαριθμούνται στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «Α» στον πίνακα της SACU καταργούνται την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ·
β) οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα εμπορεύματα που απαριθμούνται στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «Α*» στον πίνακα της SACU καταργούνται την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ·
γ) [ψάρια] οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα εμπορεύματα που απαριθμούνται στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «B*» στον πίνακα της SACU καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
i)

την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο
83 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν από
την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

ii) την 1η Ιανουαρίου μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε
δασμός μειώνεται στο 67 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα εμπορεύματα καταγωγής
ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
iii) ένα έτος μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
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iv) δύο (2) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο 33 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
v) τρία (3) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο 17 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
vi) τέσσερα (4) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, καταργούνται οι εναπομείναντες δασμοί.
δ) οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα εμπορεύματα που απαριθμούνται στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «C*» στον πίνακα της SACU καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
i)

την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο
90 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν
από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

ii)

την 1η Ιανουαρίου μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε
δασμός μειώνεται στο 80 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα εμπορεύματα καταγωγής
ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

iii) ένα έτος μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο 70 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
iv)

δύο (2) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο 60 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

v)

τρία (3) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

vi)

τέσσερα (4) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο 40 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

vii) πέντε (5) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο 30 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
viii) έξι (6) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο 20 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
ix) επτά (7) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται στο 10 τοις εκατό του δασμού της Νότιας Αφρικής που επιβάλλεται στα
εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας· και
x)

οκτώ (8) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, καταργούνται οι εναπομείναντες δασμοί.

7. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατηγορίες σταδιακής κατάργησης των δασμών από τη SACU σύμφωνα με το άρθρο 25
παράγραφος 1:
α) οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα εμπορεύματα των ειδών της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «AUTO18»
στον πίνακα της SACU είναι 18 τοις εκατό κατ' αξία την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ· εξυπακούεται ότι εάν οι δασμοί του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) της SACU σε προϊόντα της
κατηγορίας σταδιακής κατάργησης καταγωγής ΕΕ εφαρμόζονταν κάτω του 25 τοις εκατό, το θέμα θα αναθεωρηθεί·
β) οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα εμπορεύματα των ειδών της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «PM5» στον
πίνακα της SACU, για τα εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ, παρέχουν περιθώριο προτίμησης κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε
σύγκριση με το περιθώριο του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ·
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γ) οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα εμπορεύματα των ειδών της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «PM40»
στον πίνακα της SACU είναι αυτοί που προκύπτουν από τη σταδιακή μείωση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον
κατωτέρω πίνακα, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ·
Έτος 1
2000

Έτος 2

Έτος 3

Έτος 4

Έτος 5

Έτος 6

Έτος 7

Έτος 8

Έτος 9

Κλωστοϋφαντουργικά
— είδη ένδυσης

40

37

34

31

29

26

23

20

(1)

Κλωστοϋφαντουργικά
— υφάσματα

22

20

19

17

15

13

12

10

(1)

Κλωστοϋφαντουργικάνοικοκυριού

35

32

29

26

24

21

18

15

(1)

Κλωστοϋφαντουργικά
— νήματα

17

15

14

12

10

8

7

5

(1)

Έτος 10

Έτος 11

Έτος 12

(1) Κατά την περίοδο από το έτος 8 έως το έτος 12, η SACU θα παραχωρήσει στις εξαγωγές της ΕΕ προτιμησιακό περιθώριο 40 τοις εκατό σε σχέση με τους
εφαρμοζόμενους συντελεστές ΜΕΚ.

8. Οι δασμοί που εφαρμόζονται στα καταγόμενα εμπορεύματα ειδών της κατηγορίας σταδιακής κατάργησης «Χ» στον πίνακα
της SACU εξαιρούνται από τις δεσμεύσεις για μείωση των δασμών.
ΤΜΗΜΑ B

Δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) για ειδικά εμπορεύματα
9.

Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ) που χορηγούνται από τη SACU δυνάμει της παρούσας συμφωνίας
γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
α) η διαχείριση της ΔΠ πραγματοποιείται με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας για τη SACU στο σύνολό της,
όταν εφαρμόζεται ένα τελωνειακό σύστημα διαχείρισης για να επιτρέψει τη διαχείριση των ΔΠ·
β) εν αναμονή της καθιέρωσης ενός συστήματος διαχείρισης των ΔΠ στο επίπεδο της SACU, εφαρμόζονται οι ακόλουθες
διατάξεις:
i)

οι ΔΠ κατανέμονται μεταξύ των μελών της SACU βάσει του εμπορικού ιστορικού, όπως ορίζεται στο πλαίσιο κάθε
ΔΠ·

ii) η διαχείριση των ΔΠ πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας, εκτός για
τη Ναμίμπια· και
iii) την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τυχόν αδιάθετες ΔΠ από αυτές που έχουν κατανεμηθεί σε μια χώρα διατίθενται για
τις εισαγωγές σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της SACU.
10. Η ΔΠ που ίσχυε για τις εισαγωγές στη Νότια Αφρική προϊόντων καταγωγής ΕΕ στο πλαίσιο της ΣΕΑΣ, η οποία χορηγείται
υπό τους ίδιους όρους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου
ημερολογιακού έτους, η ποσότητα των προϊόντων που εισάγονται στη Νότια Αφρική στο πλαίσιο των ΔΠ που
προβλέπονται στη ΣΕΑΣ από την 1η Ιανουαρίου του έτους της ημερομηνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ έως την εν λόγω ημερομηνία αφαιρείται από την ποσότητα των προϊόντων που μπορούν να
εισαχθούν στη Νότια Αφρική στο πλαίσιο της αντίστοιχης ΔΠ που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία.
11. Οι δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται καθ' υπέρβαση των ποσοτήτων που παρατίθενται στο παρόν
τμήμα, αλλά δεν έχουν οριστεί ως τέτοιοι στον πίνακα της SACU, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «Χ», όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8 του τμήματος Α.
12. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 116, τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν αιτήματος ενός εξ αυτών, επανεξετάζουν τη διαχείριση
των ΔΠ, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την εξασφάλιση της χρησιμοποίησης των
ποσοστώσεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να διατυπώσουν συστάσεις για την προσαρμογή της λειτουργίας των ΔΠ
υπό το πρίσμα της εν λόγω επανεξέτασης.
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13. Στις ΔΠ που χορηγεί η SACU εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατηγορίες σταδιακής κατάργησης, σύμφωνα με το άρθρο 25
παράγραφος 1:
α) [σιτάρι και σμιγάδι] η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «D*»
που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος ατελώς, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα

300 000 μετρικοί τόνοι
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που ισχύει για
το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του ημερολο
γιακού έτους.
Τα προϊόντα που υπόκεινται στην εν λόγω ΔΠ μπορούν να εισαχθούν μόνον από τους λιμένες Walvis Bay της
Ναμίμπιας και Durban και Richards Bay της Νότιας Αφρικής.
Τα προϊόντα που εισάγονται βάσει της εν λόγω ΔΠ και προορίζονται για τελική κατανάλωση στη Νότια Αφρική
επιτρέπεται να εισέρχονται μόνον από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Οκτωβρίου.
Τα προϊόντα που εισάγονται βάσει της εν λόγω ΔΠ και προορίζονται για τελική κατανάλωση στη Ναμίμπια επιτρέπεται
να εισέρχονται μόνον από την 1η Μαρτίου έως την 30ή Νοεμβρίου.
β) [κριθάρι] η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Ε*» που
επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος ατελώς, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα

10 000 μετρικοί τόνοι
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που ισχύει για
το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του ημερολο
γιακού έτους.
γ) [τυρί] η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «F*» που επιτρέπεται
να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος ατελώς, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Έτος

Ποσότητα (μετρικοί τόνοι)

2015

7 250

2016

7 400

Μετά το 2016 η ποσότητα αυξάνεται κατά 150 μετρικούς τόνους ετησίως.
Κατ' εξαίρεση, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ έως
την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, τα εμπορεύματα που υπόκεινται
στη συγκεκριμένη ΔΠ που κατατάσσονται στις δασμολογικές κλάσεις 04061000, 04062000, 04064000 και
04069099 επιτρέπεται να εισέρχονται στη Νότια Αφρική με δασμολογική ποσόστωση 50 τοις εκατό του εφαρμο
ζόμενου συντελεστή ΜΕΚ.
Με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, η συνολική
ποσότητα, όπως ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, των καταγόμενων εμπορευμάτων σε αυτή την κατηγορία
σταδιακής κατάργησης, επιτρέπεται να εισέρχεται ατελώς στη SACU κάθε ημερολογιακό έτος.
δ) [χοιρινά λίπη] η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «G*» που
επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος ατελώς, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα

200 μετρικοί τόνοι
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Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που ισχύει για
το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους, μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του ημερολο
γιακού έτους.
ε) [παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα δημητριακά] η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην
κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Η*» που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό 25 τοις
εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα

2 300 μετρικοί τόνοι
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που ισχύει για
το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους, μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του ημερολο
γιακού έτους.
Η ΔΠ εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που εισάγονται σε συσκευασίες τουλάχιστον 5 kg.
Τα καταγόμενα εμπορεύματα στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «H*» πωλούνται αποκλειστικά για χρήση στο
πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής. Η επιχείρηση παραγωγής προσδιορίζεται στα εμπορικά έγγραφα που προσκομίζει
ο παραλήπτης ή ο αγοραστής εντός της SACU.
στ) [χοιρινό] η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «I*» που
επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος ατελώς, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα

1 500 μετρικοί τόνοι
Η συνολική ποσότητα που επιτρέπεται να εισέρχεται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα
με τις ακόλουθες διατάξεις:
i)

κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται
στο 87,5 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ)·

ii) την 1η Ιανουαρίου μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,
κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 75 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
iii) την 1η Ιανουαρίου μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,
κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 62,5 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
iv) δύο (2) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 50 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
v) τρία (3) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 37,5 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
και
vi) τέσσερα (4) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 25 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που ισχύει για
το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους, μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του ημερολο
γιακού έτους.
ζ) [βούτυρο και άλλα γαλακτοκομικά λίπη] η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «J*» που επιτρέπεται να εισέρχεται κάθε ημερολογιακό έτος, με ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, είναι η εξής:
Ποσότητα

500 μετρικοί τόνοι
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Η συνολική ποσότητα που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό ο οποίος καθορίζεται
σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
i)

κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται
στο 87,5 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·

ii) την 1η Ιανουαρίου μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,
κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 75 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
iii) ένα έτος μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 62,5 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
iv) δύο (2) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 50 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
v) τρία (3) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 37,5 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
και
vi) τέσσερα (4) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, κάθε δασμός μειώνεται περαιτέρω στο 25 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ·
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που ισχύει για
το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους, μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του ημερολο
γιακού έτους.
η) [παγωτά] η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «K*» που
επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με δασμό 50 τοις εκατό του εφαρμοζόμενου συντελεστή ΜΕΚ, με
ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα

150 μετρικοί τόνοι
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που ισχύει για
το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του ημερολο
γιακού έτους.
θ) [mortadella bologna] η συνολική ποσότητα καταγόμενων εμπορευμάτων στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «L*»
που επιτρέπεται να εισέρχονται κάθε ημερολογιακό έτος με απαλλαγή από δασμούς, με ισχύ από την ημερομηνία που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος παραρτήματος, ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα

100 μετρικοί τόνοι
Αν η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αντιστοιχεί σε ημερομηνία μετά
την 1η Ιανουαρίου και πριν από την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ποσότητα ΔΠ που ισχύει για
το υπόλοιπο του εν λόγω ημερολογιακού έτους, μειώνεται κατ' αναλογία προς τις υπόλοιπες ημέρες του ημερολο
γιακού έτους.
Τα προϊόντα που υπόκεινται στην εν λόγω ΔΠ συνοδεύονται από βεβαίωση, στην αγγλική γλώσσα ή με επίσημη
μετάφραση στα αγγλικά, που πιστοποιεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της γεωγραφικής ένδειξης
«Mortadella Bologna» με φυσικό περίβλημα, και εισάγεται και προέρχεται από την Ιταλία.
ΜΕΡΟΣ II

Δασμολόγιο της SACU
Σχέση με την κοινή ονοματολογία της SACU
Οι διατάξεις του παρόντος δασμολογίου εκφράζονται εν γένει με τους όρους της κοινής ονοματολογίας της SACU όπως
περιέχονται στους δασμούς και τους φόρους κατανάλωσης, και η ερμηνεία των διατάξεών του, συμπεριλαμβανομένης της
κάλυψης προϊόντος των διακρίσεων του δασμολογίου, διέπονται από τους κανόνες ερμηνείας, τις σημειώσεις των τμημάτων, των
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κεφαλαίων και των διακρίσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας της SACU. Στον βαθμό που οι διατάξεις του παρόντος
δασμολογίου είναι ίδιες με τις αντίστοιχες διατάξεις της κοινής ονοματολογίας της SACU, οι διατάξεις του παρόντος
δασμολογίου ερμηνεύονται όπως και οι αντίστοιχες διατάξεις της κοινής ονοματολογίας της SACU.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Δασμοί της Τελωνειακής Ένωσης της Μεσημβρινής Αφρικής (SACU) επί των προϊόντων καταγωγής ΕΕ

Κωδικός

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

01.01

Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:

0101.2

Άλογα:

0101.21

Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

Γεωργία

A

0101.29

Άλλα

Γεωργία

A

0101.30

Γαϊδούρια

Γεωργία

A

0101.90

Άλλα

Γεωργία

A

01.02

Βοοειδή ζωντανά:

0102.2

Βοοειδή:

0102.21

Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

Γεωργία

A

0102.29

Άλλα

Γεωργία

A

0102.3

Βούβαλοι:

0102.31

Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

Γεωργία

A

0102.39

Άλλα

Γεωργία

A

0102.90

Άλλα

Γεωργία

A

01.03

Χοιροειδή ζωντανά:

0103.10

Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

Γεωργία

A

0103.9

Άλλα:

0103.91

Με μάζα μικρότερη από 50 kg

Γεωργία

A

0103.92

Με μάζα 50 kg ή περισσότερο

Γεωργία

A

01.04

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά:

0104.10

Πρόβατα

Γεωργία

A

0104.20

Αίγες

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

01.05

Ζώντα πουλερικά, δηλαδή πετεινοί και κότες του είδους Gal
lus domesticus, πάπιες, χήνες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες:

0105.1

Με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 185 g:

0105.11

Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus

Γεωργία

A

0105.12

Γάλοι και γαλοπούλες

Γεωργία

A

0105.13

Πάπιες

Γεωργία

A

0105.14

Χήνες

Γεωργία

A

0105.15

Φραγκόκοτες

Γεωργία

A

0105.9

Άλλα:

0105.94

Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus

Γεωργία

A

0105.99

Άλλα

Γεωργία

A

01.06

Άλλα ζώα ζωντανά:

0106.1

Θηλαστικά:

0106.11

Πρωτεύοντα

Γεωργία

A

0106.12

Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των
κητοειδών)· τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης
των σειρηνοειδών)· φώκιες, θαλάσσιοι λέοντες (ωταρίες) και
θαλάσσιοι ίπποι (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)

Γεωργία

A

0106.13

Καμήλες και άλλες καμηλίδες (Camelidae)

Γεωργία

A

0106.14

Κουνέλια και λαγοί

Γεωργία

A

0106.19

Άλλα

Γεωργία

A

0106.20

Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θα
λάσσιες χελώνες)

Γεωργία

A

0106.3

Πτηνά:

0106.31

Αρπακτικά πτηνά

Γεωργία

A

0106.32

Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι
παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ)

Γεωργία

A

0106.33

Στρουθοκάμηλοι· πτηνά emu (Dromaius novaehollandiae):

0106.33.10

Στρουθοκάμηλοι

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1242

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0106.33.90

Άλλα

Γεωργία

A

0106.39

Άλλα

Γεωργία

A

0106.4

Έντομα:

0106.41

Μέλισσες

Γεωργία

A

0106.49

Άλλα

Γεωργία

A

0106.90

Άλλα

Γεωργία

A

02.01

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0201.10

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

Γεωργία

X

0201.20

Άλλα τεμάχια με κόκαλα:

0201.20.10

Βόειο κρέας wagyu

Γεωργία

X

0201.20.90

Άλλα

Γεωργία

X

0201.30

Χωρίς κόκαλα:

0201.30.10

Βόειο κρέας wagyu

Γεωργία

X

0201.30.90

Άλλα

Γεωργία

X

02.02

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα:

0202.10

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

Γεωργία

X

0202.20

Άλλα τεμάχια με κόκαλα:

0202.20.10

Βόειο κρέας wagyu

Γεωργία

X

0202.20.90

Άλλα

Γεωργία

X

0202.30

Χωρίς κόκαλα:

0202.30.10

Βόειο κρέας wagyu

Γεωργία

X

0202.30.90

Άλλα

Γεωργία

X

02.03

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα:

0203.1

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0203.11

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

Γεωργία

X

0203.12

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κό
καλα

Γεωργία

X

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1243

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0203.19

Άλλα:

0203.19.10

Πλευρά

Γεωργία

A

0203.19.90

Άλλα

Γεωργία

X

0203.2

Κατεψυγμένα:

0203.21

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

Γεωργία

X

0203.22

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κό
καλα

Γεωργία

I*

0203.29

Άλλα:

0203.29.10

Πλευρά

Γεωργία

A

0203.29.90

Άλλα

Γεωργία

I*

02.04

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:

0204.10

Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρη
μένα με απλή ψύξη

Γεωργία

X

0204.2

Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη:

0204.21

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

Γεωργία

X

0204.22

Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

Γεωργία

X

0204.23

Χωρίς κόκαλα

Γεωργία

X

0204.30

Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα

Γεωργία

X

0204.4

Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα:

0204.41

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

Γεωργία

X

0204.42

Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

Γεωργία

X

0204.43

Χωρίς κόκαλα

Γεωργία

X

0204.50

Κρέατα αιγοειδών

Γεωργία

X

0205.00

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών, νωπά, διατηρημένα
με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Γεωργία

A

02.06

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προ
βατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών, νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:

0206.10

Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0206.10.10

Συκώτια

Γεωργία

X

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1244

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A*

0206.10.90

Άλλα

0206.2

Βοοειδών, κατεψυγμένα:

0206.21

Γλώσσες

Γεωργία

A*

0206.22

Συκώτια

Γεωργία

X

0206.29

Άλλα

Γεωργία

A*

0206.30

Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A*

0206.4

Χοιροειδών, κατεψυγμένα:

0206.41

Συκώτια

Γεωργία

X

0206.49

Άλλα

Γεωργία

A*

0206.80

Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

X

0206.90

Άλλα, κατεψυγμένα

Γεωργία

X

02.07

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 01.05:

0207.1

Από πετεινούς και κότεςτου είδους Gallus domesticus:

0207.11

Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

Γεωργία

A

0207.12

Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:

0207.12.10

Κρέας μηχανικώς διαχωρισμένο

Γεωργία

A

0207.12.20

Σφάγια (εκτός από το λαιμό και τα παραπροϊόντα) από τα
οποία έχουν αφαιρεθεί όλα τα τεμάχια (π.χ. μηροί, φτερούγες,
σκέλη και στήθος)

Γεωργία

A

0207.12.90

Άλλα

Γεωργία

A

0207.13

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη

Γεωργία

A

0207.14

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγμένα:

0207.14.1

Τεμάχια χωρίς κόκαλα:

0207.14.11

Στήθη

Γεωργία

A

0207.14.13

Μηροί

Γεωργία

A

0207.14.15

Άλλα

Γεωργία

A

0207.14.2

Παραπροϊόντα σφαγίων:

0207.14.21

Συκώτια

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1245

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0207.14.23

Άκρα

Γεωργία

A

0207.14.25

Κεφαλές

Γεωργία

A

0207.14.29

Άλλα

Γεωργία

A

0207.14.9

Άλλα:

0207.14.91

Πλήρες πτηνό κομμένο στα δύο

Γεωργία

A

0207.14.93

Τεταρτημόρια ποδιών

Γεωργία

A

0207.14.95

Πτερύγια

Γεωργία

A

0207.14.96

Στήθη

Γεωργία

A

0207.14.97

Μηροί

Γεωργία

A

0207.14.98

Κνήμες

Γεωργία

A

0207.14.99

Άλλα

Γεωργία

A

0207.2

Από γάλους και γαλοπούλες:

0207.24

Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0207.25

Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

Γεωργία

A

0207.26

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη

Γεωργία

A

0207.27

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα

Γεωργία

A

0207.4

Από πάπιες:

0207.41

Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0207.42

Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

Γεωργία

A

0207.43

Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0207.44

Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0207.45

Άλλα, κατεψυγμένα

Γεωργία

A

0207.5

Από χήνες:

0207.51

Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0207.52

Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1246

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0207.53

Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0207.54

Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0207.55

Άλλα, κατεψυγμένα

Γεωργία

A

0207.60

Από φραγκόκοτες

Γεωργία

A

02.08

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, δια
τηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

0208.10

Κουνελιών ή λαγών

Γεωργία

A

0208.30

Πρωτευόντων

Γεωργία

A

0208.40

Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των
κητοειδών)· τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης
των σειρηνοειδών)· φωκιών, θαλάσσιων λεόντων και θαλάσ
σιων ίππων (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων):

0208.40.10

Φαλαινών

Γεωργία

A

0208.40.90

Άλλα

Γεωργία

A

0208.50

Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θα
λάσσιες χελώνες)

Γεωργία

A

0208.60

Καμήλων και άλλων καμηλίδων (Camelidae)

Γεωργία

A

0208.90

Άλλα:

0208.90.10

Στρουθοκαμήλων

Γεωργία

A

0208.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

02.09

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος
πουλερικών, μη λιωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα
ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά:

0209.10

Χοίρων

Γεωργία

G*

0209.90

Άλλα

Γεωργία

X

02.10

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή
σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά· αλεύρια και σκόνες, βρώ
σιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:

0210.1

Κρέατα χοιροειδών:

0210.11

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κό
καλα

Γεωργία

X

0210.12

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής

Γεωργία

X

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1247

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

X

0210.19

Άλλα

0210.20

Κρέατα βοοειδών:

0210.20.1

Αποξεραμένα:

0210.20.11

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

0210.20.12

Άλλα

Γεωργία

X

0210.20.90

Άλλα

Γεωργία

X

0210.9

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκό
νες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:

0210.91

Πρωτευόντων

Γεωργία

X

0210.92

Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των
κητοειδών)· τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης
των σειρηνοειδών)· φωκιών, θαλάσσιων λεόντων και θαλάσ
σιων ίππων (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)

Γεωργία

X

0210.93

Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θα
λάσσιες χελώνες)

Γεωργία

X

0210.99

Άλλα:

0210.99.05

Στρουθοκαμήλων

Γεωργία

X

0210.99.1

Άλλα, αποξεραμένα:

0210.99.11

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

0210.99.12

Άλλα

Γεωργία

X

0210.99.90

Άλλα

Γεωργία

X

03.01

Ζωντανά ψάρια:

0301.1

Ψάρια για διακόσμηση:

0301.11

Γλυκού νερού

Ψάρια

A*

0301.19

Άλλα

Ψάρια

A*

0301.9

Άλλα ζωντανά ψάρια:

0301.91

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)

Ψάρια

A*

0301.92

Χέλια (Anguilla spp.)

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1248

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0301.93

Κυπρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngo
don idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylop
haryngodon piceus)

Ψάρια

A*

0301.94

Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus,
Thunnus orientalis)

Ψάρια

A*

0301.95

Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)

Ψάρια

A*

0301.99

Άλλα

Ψάρια

A*

03.02

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (με εξαίρεση τα φι
λέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 03.04):

0302.1

Σολομοειδή (με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα):

0302.11

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)

Ψάρια

C*

0302.13

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corthynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus
rhodurus)

Ψάρια

B*

0302.14

Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη
(Hucho hucho)

Ψάρια

B*

0302.19

Άλλα

Ψάρια

C*

0302.2

Πλατύψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae και Citharidae) (με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά
και σπέρματα):

0302.21

Γλωσσοειδή (Reinhardtius Hippoglossoides, Hippoglossus Hip
poglossus, Hippoglossus Stenolepis)

Ψάρια

A*

0302.22

Ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa)

Ψάρια

A*

0302.23

Γλώσσες (Solea spp.)

Ψάρια

A*

0302.24

Καλκάνια (Psetta maxima)

Ψάρια

A*

0302.29

Άλλα

Ψάρια

A*

0302.3

Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites)
[Euthynnus (katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια,
αυγά και σπέρματα

0302.31

Μακρύπτεροι τόνοι (Thunnus alalunga)

Ψάρια

A*

0302.32

Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

Ψάρια

A*

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1249

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0302.33

Παλαμίδες (listaos ή bonites)

Ψάρια

A*

0302.34

Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

Ψάρια

A*

0302.35

Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus,
Thunnus orientalis)

Ψάρια

A*

0302.36

Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)

Ψάρια

A*

0302.39

Άλλα

Ψάρια

A*

0302.4

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), γαύροι (Engraulis
spp.), σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sarinops spp.), φρίσσες
(Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμ
πριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japo
nicus), σαυρίδι του Ινδικού (Trachurus spp.), κόμπια (Rachy
centron canadum) και ξιφίας (Xiphias gladius) (με εξαίρεση τα
συκώτια, αυγά και σπέρματα):

0302.41

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Ψάρια

A*

0302.42

Γαύροι (Engraulis spp.)

Ψάρια

A*

0302.43

Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardi
nella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

Ψάρια

A*

0302.44

Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

Ψάρια

A*

0302.45

Σαυρίδια (Trachurus spp.)

Ψάρια

A*

0302.46

Κόμπιες (Rachycentron canadum)

Ψάρια

A*

0302.47

Ξιφίας (Xiphias gladius)

Ψάρια

A*

0302.5

Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae και
Muraenolepididae (με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρ
ματα):

0302.51

Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus)

Ψάρια

A*

0302.52

Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

Ψάρια

A*

0302.53

Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

Ψάρια

A*

0302.54

Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)

Ψάρια

A*

0302.55

Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

Ψάρια

A*

0302.56

Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou, Mic
romesistius australis)

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1250

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Ψάρια

A*

0302.59

Άλλα

0302.7

Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus car
pio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopht
halmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και
οφιοκέφαλοι (Channa spp.) (με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά
και σπέρματα):

0302.71

Τιλάπια (Oreochromis spp.)

Ψάρια

A*

0302.72

Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.)

Ψάρια

A*

0302.73

Κυπρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngo
don idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylop
haryngodon piceus)

Ψάρια

A*

0302.74

Χέλια (Anguilla spp.)

Ψάρια

A*

0302.79

Άλλα

Ψάρια

A*

0302.8

Άλλα ψάρια (με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα):

0302.81

Σκουαλίδες

Ψάρια

A*

0302.82

Σελάχια (Rajidae)

Ψάρια

A*

0302.83

Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

Ψάρια

A*

0302.84

Λαβράκια (Dicentrarchus spp.)

Ψάρια

A*

0302.85

Σπαρίδες θάλασσας (Sparidae)

Ψάρια

A*

0302.89

Άλλα

Ψάρια

A*

0302.90

Συκώτια, αυγά και σπέρματα

Ψάρια

A*

03.03

Ψάρια κατεψυγμένα (με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα
ψαριών της κλάσης 03.04):

0303.1

Σολομοειδή (με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα):

0303.11

Κόκκινοι σολομοί (Oncorhynchus nerka)

Ψάρια

A*

0303.12

Άλλοι σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus gorbuscha, Oncor
hynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus)

Ψάρια

C*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1251

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0303.13

Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη
(Hucho hucho)

Ψάρια

B*

0303.14

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster):

Ψάρια

C*

0303.19

Άλλα

Ψάρια

C*

0303.2

Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus car
pio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopht
halmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και
οφιοκέφαλοι (Channa spp.) (με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά
και σπέρματα):

0303.23

Τιλάπια (Oreochromis spp.)

Ψάρια

A*

0303.24

Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.)

Ψάρια

A*

0303.25

Κυπρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngo
don idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylop
haryngodon piceus)

Ψάρια

A*

0303.26

Χέλια (Anguilla spp.)

Ψάρια

A*

0303.29

Άλλα

Ψάρια

A*

0303.3

Πλατύψαρα (pleuronectidae, bothidae, cynoglossidae, soleidae,
scophthalmidae και citharidae) (με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά
και σπέρματα):

0303.31

Γλωσσοειδή (reinhardtius hippoglossoides, hippoglossus hippo
glossus, hippoglossus stenolepis)

Ψάρια

A*

0303.32

Ευρωπαϊκή χωματίδα (pleuronectes platessa)

Ψάρια

A*

0303.33

Γλώσσες (solea spp.)

Ψάρια

A*

0303.34

Καλκάνια (Psetta maxima)

Ψάρια

A*

0303.39

Άλλα

Ψάρια

A*

0303.4

Τόνοι (του γενους thunnus) και παλαμίδες (listaos ή bonites)
[euthynnus (katsuwonus) pelamis] (με εξαίρεση τα συκώτια,
αυγά και σπέρματα)

0303.41

Μακρύπτεροι τόνοι (thunnus alalunga)

Ψάρια

A*

0303.42

Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (thunnus albacares)

Ψάρια

A*

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1252

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0303.43

Παλαμίδες (listaos ή bonites)

Ψάρια

A*

0303.44

Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (thunnus obesus)

Ψάρια

A*

0303.45

Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus,
Thunnus orientalis)

Ψάρια

A*

0303.46

Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)

Ψάρια

A*

0303.49

Άλλα

Ψάρια

A*

0303.5

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), σαρδέλες(Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδε
λόρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμπριά (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus), σαυρίδι του Ινδικού
(Trachurus spp.), κόμπια (Rachycentron canadum) και ξιφίας
(Xiphias gladius) (με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρ
ματα):

0303.51

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Ψάρια

A*

0303.53

Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardi
nella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

Ψάρια

A*

0303.54

Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

Ψάρια

A*

0303.55

Σαυρίδια (Trachurus spp.)

Ψάρια

A*

0303.56

Κόμπιες (Rachycentron canadum)

Ψάρια

A*

0303.57

Ξιφίας (Xiphias gladius)

Ψάρια

A*

0303.6

Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae και
Muraenolepididae (με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρ
ματα):

0303.63

Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus)

Ψάρια

A*

0303.64

Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

Ψάρια

A*

0303.65

Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

Ψάρια

A*

0303.66

Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)

Ψάρια

A*

0303.67

Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

Ψάρια

A*

0303.68

Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou, Mic
romesistius australis)

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1253

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Ψάρια

A*

0303.69

Άλλα

0303.8

Άλλα ψάρια (με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα):

0303.81

Σκουαλίδες

Ψάρια

A*

0303.82

Σελάχια (Rajidae)

Ψάρια

A*

0303.83

Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

Ψάρια

A*

0303.84

Λαβράκια (Dicentrarchus spp.)

Ψάρια

A*

0303.89

Άλλα

Ψάρια

A*

0303.90

Συκώτια, αυγά και σπέρματα

Ψάρια

A*

03.04

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:

0304.3

Φιλέτα τιλάπιας νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (Oreoch
romis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus carpio, Carassius ca
rassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), χέλια (Anguilla
spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι
(Channa spp.):

0304.31

Τιλάπια (Oreochromis spp.)

Ψάρια

C*

0304.32

Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.)

Ψάρια

C*

0304.33

Πέρκα του Νείλου (Lates niloticus)

Ψάρια

C*

0304.39

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.4

Φιλέτα άλλων ψαριών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0304.41

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus
rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί
του Δούναβη (Hucho hucho)

Ψάρια

C*

0304.42

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster):

Ψάρια

C*

0304.43

Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides,
Scophthalmides και Citharides)

Ψάρια

C*

0304.44

Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Mu
raenolepididae

Ψάρια

C*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1254

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0304.45

Ξιφίας (Xiphias gladius)

Ψάρια

A*

0304.46

Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

Ψάρια

A*

0304.49

Άλλα:

0304.49.10

Γαύροι (Engraulis spp.)· ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pal
lasii)

Ψάρια

A*

0304.49.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.5

Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0304.51

Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus)
και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

Ψάρια

C*

0304.52

Σολομοειδή

Ψάρια

C*

0304.53

Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Mu
raenolepididae

Ψάρια

C*

0304.54

Ξιφίας (Xiphias gladius)

Ψάρια

A*

0304.55

Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

Ψάρια

A*

0304.59

Άλλα:

0304.59.10

Γαύροι (Engraulis spp.)· ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pal
lasii)

Ψάρια

A*

0304.59.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.6

Κατεψυγμένα φιλέτα τιλάπιας νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), χέλια
(Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιο
κέφαλοι (Channa spp.):

0304.61

Τιλάπια (Oreochromis spp.):

0304.61.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.61.90

Άλλα

Ψάρια

C*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1255

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0304.62

Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.)·

0304.62.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.62.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.63

Πέρκα του Νείλου (Lates niloticus):

0304.63.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.63.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.69

Άλλα:

0304.69.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.69.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.7

Κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών των οικογενειών Bregmaceroti
dae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Mer
lucciidae, Moridae και Muraenolepididae:

0304.71

Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus):

0304.71.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.71.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.72

Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

0304.72.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.72.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.73

Γάδοι μαύροι (Pollachius virens):

0304.73.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1256

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Ψάρια

C*

0304.73.90

Άλλα

0304.74

Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.):

0304.74.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.74.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.75

Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma):

0304.75.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.75.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.79

Άλλα:

0304.79.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.79.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.8

Κατεψυγμένα φιλέτα άλλων ψαριών:

0304.81

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus
rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί
του Δούναβη (Hucho hucho)·

0304.81.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.81.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.82

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster):

0304.82.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.82.90

Άλλα

Ψάρια

C*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1257

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0304.83

Πλατύψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae και Citharidae):

0304.83.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.83.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.84

Ξιφίας (Xiphias gladius)

0304.84.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.84.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0304.85

Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.):

0304.85.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.85.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0304.86

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Ψάρια

A*

0304.87

Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaoς ή bonites)
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

0304.87.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.87.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.89

Άλλα:

0304.89.10

Γαύροι (Engraulis spp.)

Ψάρια

A*

0304.89.20

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.89.90

Άλλα

Ψάρια

C*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1258

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0304.9

Άλλα, κατεψυγμένα:

0304.91

Ξιφίας (Xiphias gladius):

0304.91.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.91.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0304.92

Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.):

0304.92.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.92.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0304.93

Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus car
pio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopht
halmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και
οφιοκέφαλοι (Channa spp.):

0304.93.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.93.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.94

Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma):

0304.94.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.94.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0304.95

Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Mu
raenolepididae. [με εξαίρεση τους γάδους της Αλάσκας (The
ragra chalcogramma)]:

0304.95.10

Τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά που
δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλαστικές
ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.95.90

Άλλα

Ψάρια

C*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1259

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0304.99

Άλλα:

0304.99.10

Γαύροι (Engraulis spp.)· ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pal
lasii) τεμάχια, ορθογώνια, με βάρος 7 kg ή παραπάνω αλλά
που δεν υπερβαίνουν τα 8 kg, χωρίς παρεμβαλλόμενες πλα
στικές ύλες (με εξαίρεση τα τεμάχια που περιέχουν οστά)

Ψάρια

A*

0304.99.90

Άλλα

Ψάρια

C*

03.05

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη· ψάρια καπνιστά,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος·
αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή
σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων:

0305.10

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή
σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων

Ψάρια

A*

0305.20

Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα, καπνιστά,
αλατισμένα ή σε άρμη

Ψάρια

A*

0305.3

Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι
καπνιστά

0305.31

Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus car
pio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopht
halmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και
οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

Ψάρια

C*

0305.32

Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Mori
dae ή Muraenolepididae

Ψάρια

C*

0305.39

Άλλα:

0305.39.10

Γαύροι (Engraulis spp.)

Ψάρια

A*

0305.39.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0305.4

Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα,
με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών:

0305.41

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus
rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί
του Δούναβη (Hucho hucho)

Ψάρια

B*

0305.42

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Ψάρια

A*

0305.43

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster):

Ψάρια

C*

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1260

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0305.44

Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus car
pio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopht
halmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
χέλια (Aguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και
οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

Ψάρια

C*

0305.49

Άλλα:

0305.49.10

Γαύροι (Engraulis spp.)

Ψάρια

A*

0305.49.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0305.5

Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά,
με εξαίρεση τα βρώσιμα έντόσθια ψαριών:

0305.51

Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus)

Ψάρια

A*

0305.59

Άλλα:

0305.59.15

Γαύροι (Engraulis spp.)

Ψάρια

A*

0305.59.90

Άλλα

Ψάρια

C*

0305.6

Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και
ψάρια σε άρμη, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών:

0305.61

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Ψάρια

A*

0305.62

Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus)

Ψάρια

A*

0305.63

Γαύροι (Engraulis spp.)

Ψάρια

A*

0305.64

Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silu
rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus car
pio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopht
halmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και
οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

Ψάρια

C*

0305.69

Άλλα

Ψάρια

C*

0305.7

Πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστεις (maws) και άλλα
βρώσιμα εντόσθια ψαριών:

0305.71

Πτερύγια καρχαρία:

0305.71.10

αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά

Ψάρια

A*

0305.71.90

Άλλα

Ψάρια

A*

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1261

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0305.72

Κεφάλια, ουρές και μηκτικές κύστεις (maws) ψαριών:

0305.72.10

Γαύροι (Engraulis spp.)· ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pal
lasii) (εκτός από τα αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα, αλλά
όχι καπνιστά)· και μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus) (με εξαίρεση τα καπνιστά)

Ψάρια

A*

0305.72.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0305.79

Άλλα:

0305.79.10

Γαύροι (Engraulis spp.)· ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pal
lasii) (εκτός από τα αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα, αλλά
όχι καπνιστά)· και μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus) (με εξαίρεση τα καπνιστά)

Ψάρια

A*

0305.79.90

Άλλα

Ψάρια

A*

03.06

Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξερα
μένα, αλατισμένα ή σε άρμη· μαλακόστρακα καπνιστά, έστω
και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος· μαλακόστρακα με το όστρακό
τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε
άρμη· Ιχθυάλευρα, σιμιγδάλια και συσσωματωμένα προϊόντα
σε μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για
ανθρώπινη κατανάλωση:

0306.1

Κατεψυγμένα:

0306.11

Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306.11.10

Καπνιστές

Ψάρια

A*

0306.11.90

Άλλες

Ψάρια

A*

0306.12

Αστακοί (Homarus spp.):

0306.12.10

Καπνιστοί

Ψάρια

A*

0306.12.90

Άλλοι

Ψάρια

A*

0306.14

Καβούρια:

0306.14.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0306.14.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0306.15

Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus):

0306.15.10

Καπνιστοί

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1262

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Ψάρια

A*

0306.15.90

Άλλοι

0306.16

Γαρίδες ψυχρών υδάτων (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306.16.10

Καπνιστές

Ψάρια

A*

0306.16.90

Άλλες

Ψάρια

A*

0306.17

Άλλες γαρίδες:

0306.17.10

Καπνιστές

Ψάρια

A*

0306.17.90

Άλλες

Ψάρια

A*

0306.19

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και
τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μα
λακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:

0306.19.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0306.19.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0306.2

Μη κατεψυγμένα:

0306.21

Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306.21.10

Καπνιστές

Ψάρια

A*

0306.21.90

Άλλες

Ψάρια

A*

0306.22

Αστακοί (Homarus spp.):

0306.22.10

Καπνιστοί

Ψάρια

A*

0306.22.90

Άλλοι

Ψάρια

A*

0306.24

Καβούρια:

0306.24.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0306.24.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0306.25

Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus):

0306.25.10

Καπνιστοί

Ψάρια

A*

0306.25.90

Άλλοι

Ψάρια

A*

0306.26

Γαρίδες ψυχρών υδάτων (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306.26.10

Καπνιστές

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1263

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Ψάρια

A*

0306.26.90

Άλλες

0306.27

Άλλες γαρίδες:

0306.27.10

Καπνιστές

Ψάρια

A*

0306.27.90

Άλλες

Ψάρια

A*

0306.29

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και
τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μα
λακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:

0306.29.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0306.29.90

Άλλα

Ψάρια

A*

03.07

Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξερα
μένα, αλατισμένα ή σε άρμη· μαλάκια καπνιστά, έστω και χω
ρισμένα από το κοχύλι τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος· αλεύρια, σκόνες και συσσωματω
μένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) από μαλάκια, κα
τάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:

0307.1

Στρείδια:

0307.11

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ψάρια

A*

0307.19

Άλλα:

0307.19.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0307.19.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0307.2

Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα
των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten:

0307.21

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ψάρια

A*

0307.29

Άλλα:

0307.29.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0307.29.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0307.3

Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):

0307.31

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ψάρια

A*

0307.39

Άλλα:

0307.39.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0307.39.20

Κατεψυγμένα, με το κέλυφος (εκτός από τα καπνιστά)

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1264

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0307.39.30

Κατεψυγμένα, στο μισό κέλυφος (εκτός από τα καπνιστά)

Ψάρια

A*

0307.39.40

Κατεψυγμένα, χωρίς το κέλυφος (εκτός από τα καπνιστά)

Ψάρια

A*

0307.39.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0307.4

Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp) και
καλαμάρια (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp.)

0307.41

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ψάρια

A*

0307.49

Άλλα:

0307.49.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0307.49.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0307.5

Χταπόδια (Octopus spp.):

0307.51

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ψάρια

A*

0307.59

Άλλα:

0307.59.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0307.59.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0307.60

Σαλιγκάρια (εκτός από τα θαλάσσια σαλιγκάρια):

0307.60.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0307.60.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0307.7

Κυδώνια, μεθύστρες και καλόγνωμες (οικογένειες Arcidae,
Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Meso
desmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridac
nidae και Veneridae):

0307.71

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ψάρια

A*

0307.79

Άλλα:

0307.79.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0307.79.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0307.8

Αμπαλόνι ή αυτί της θάλασσας (Haliotis spp.):

0307.81

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1265

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0307.89

Άλλα:

0307.89.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0307.89.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0307.9

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και
τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), κα
τάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

0307.91

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ψάρια

A*

0307.99

Άλλα:

0307.99.30

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0307.99.90

Άλλα

Ψάρια

A*

03.08

Ασπόνδυλα υδρόβια (εκτός από τα μαλακόστρακα και τα μα
λάκια) ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγ
μένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη· ασπόνδυλα υδρό
βια καπνιστά (εκτός από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια)
έστω και ψημένα, πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος·
αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή
σβόλων (πελέτες) υδρόβιων ασπόνδυλων (εκτός από τα μαλα
κόστρακα και τα μαλάκια) κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων:

0308.1

Ολοθούρια (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

0308.11

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ψάρια

A*

0308.19

Άλλα:

0308.19.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0308.19.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0308.2

Αχινοί (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechi
nus albus, Echichinus esculentus):

0308.21

Ζωντανοί, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη

Ψάρια

A*

0308.29

Άλλα:

0308.29.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0308.29.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0308.30

Μέδουσες (Rhopilema spp.):

0308.30.10

Καπνιστές

Ψάρια

A*

0308.30.90

Άλλες

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1266

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0308.90

Άλλα:

0308.90.10

Καπνιστά

Ψάρια

A*

0308.90.90

Άλλα

Ψάρια

A*

04.01

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυ
κνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:

0401.10

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερ
βαίνει το 1 %:

0401.10.07

Γάλα κατεργασμένο σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία
(UHT)» ή «γάλα μακράς διάρκειας» σε δοχεία 1l ή λιγότερο,
έστω και αν περιέχει πρόσθετα μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες,
ένζυμα και παρόμοιες πρόσθετες ύλες με αποκλειστικό σκοπό
την αύξηση της θρεπτικής αξίας και με την προϋπόθεση ότι
τα εν λόγω πρόσθετα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 τοις
εκατό κατ' όγκο του τελικού προϊόντος

Γεωργία

A

0401.10.09

Άλλο γάλα, έστω και αν περιέχει πρόσθετα μεταλλικά στοι
χεία, βιταμίνες, ένζυμα και παρόμοιες πρόσθετες ύλες με απο
κλειστικό σκοπό την αύξηση της θρεπτικής αξίας και με την
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσθετα δεν πρέπει να υπερβαί
νουν το 1 τοις εκατό κατ' όγκο του τελικού προϊόντος

Γεωργία

A

0401.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

0401.20

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαί
νει το 1 τοις εκατό αλλά δεν υπερβαίνει το 6 τοις εκατό:

0401.20.07

Γάλα κατεργασμένο σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία
(UHT)» ή «γάλα μακράς διάρκειας» σε δοχεία 1l ή λιγότερο,
έστω και αν περιέχει πρόσθετα μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες,
ένζυμα και παρόμοιες πρόσθετες ύλες με αποκλειστικό σκοπό
την αύξηση της θρεπτικής αξίας και με την προϋπόθεση ότι
τα εν λόγω πρόσθετα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 τοις
εκατό κατ' όγκο του τελικού προϊόντος

Γεωργία

A

0401.20.09

Άλλο γάλα, έστω και αν περιέχει πρόσθετα μεταλλικά στοι
χεία, βιταμίνες, ένζυμα και παρόμοιες πρόσθετες ύλες με απο
κλειστικό σκοπό την αύξηση της θρεπτικής αξίας και με την
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσθετα δεν πρέπει να υπερβαί
νουν το 1 τοις εκατό κατ' όγκο του τελικού προϊόντος

Γεωργία

A

0401.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

0401.40

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαί
νει το 6 τοις εκατό αλλά δεν υπερβαίνει το 10 τοις εκατό:

0401.40.07

Γάλα κατεργασμένο σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία
(UHT)» ή «γάλα μακράς διάρκειας» σε δοχεία 1l ή λιγότερο,
έστω και αν περιέχει πρόσθετα μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες,
ένζυμα και παρόμοιες πρόσθετες ύλες με αποκλειστικό σκοπό
την αύξηση της θρεπτικής αξίας και με την προϋπόθεση ότι
τα εν λόγω πρόσθετα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 τοις
εκατό κατ' όγκο του τελικού προϊόντος

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1267

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0401.40.09

Άλλο γάλα, έστω και αν περιέχει πρόσθετα μεταλλικά στοι
χεία, βιταμίνες, ένζυμα και παρόμοιες πρόσθετες ύλες με απο
κλειστικό σκοπό την αύξηση της θρεπτικής αξίας και με την
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσθετα δεν πρέπει να υπερβαί
νουν το 1 τοις εκατό κατ' όγκο του τελικού προϊόντος

Γεωργία

A

0401.40.90

Άλλα

Γεωργία

A

0401.50

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαί
νει το 10 τοις εκατό:

0401.50.07

Γάλα κατεργασμένο σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία
(UHT)» ή «γάλα μακράς διάρκειας» σε δοχεία 1l ή λιγότερο,
έστω και αν περιέχει πρόσθετα μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες,
ένζυμα και παρόμοιες πρόσθετες ύλες με αποκλειστικό σκοπό
την αύξηση της θρεπτικής αξίας και με την προϋπόθεση ότι
τα εν λόγω πρόσθετα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 τοις
εκατό κατ' όγκο του τελικού προϊόντος

Γεωργία

A

0401.50.09

Άλλο γάλα, έστω και αν περιέχει πρόσθετα μεταλλικά στοι
χεία, βιταμίνες, ένζυμα και παρόμοιες πρόσθετες ύλες με απο
κλειστικό σκοπό την αύξηση της θρεπτικής αξίας και με την
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσθετα δεν πρέπει να υπερβαί
νουν το 1 τοις εκατό κατ' όγκο του τελικού προϊόντος

Γεωργία

A

0401.50.90

Άλλα

Γεωργία

A

04.02

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

0402.10

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το
1,5 τοις εκατό:

0402.10.10

Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυ
καντικών

Γεωργία

X

0402.10.90

Άλλα

Γεωργία

X

0402.2

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5
τοις εκατό:

0402.21

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

0402.21.10

Μη αρωματισμένα

Γεωργία

X

0402.21.90

Άλλα

Γεωργία

X

0402.29

Άλλα

Γεωργία

X

0402.9

Άλλα:

0402.91

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Γεωργία

X

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1268

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0402.99

Άλλα:

0402.99.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Γεωργία

X

0402.99.90

Άλλα

Γεωργία

X

04.03

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι,
κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση
ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προ
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα ή με
προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου:

0403.10

Γιαούρτι

Γεωργία

A

0403.90

Άλλα:

0403.90.10

Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου

Γεωργία

A

0403.90.20

Γαλακτοκομικά προϊόντα, μη συμπυκνωμένα ή με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, μη αρωματισμένα και χωρίς
προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου οποιοδήποτε (με εξαί
ρεση το βουτυρόγαλα)

Γεωργία

A

0403.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

04.04

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζά
χαρης ή άλλων γλυκαντικών· προϊόντα που αποτελούνται από
φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζά
χαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού:

0404.10

Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμέ
νος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Γεωργία

A

0404.90

Άλλα:

0404.90.10

Μείγματα γαλακτοκομικών προϊόντων σε σκόνη, που περιέ
χουν τουλάχιστον 30 % (m/m) πρωτεΐνη γάλακτος, υπολογι
ζόμενη χωρίς λίπος

Γεωργία

X

0404.90.90

Άλλα

Γεωργία

X

04.05

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το
γάλα· γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη:

0405.10

Βούτυρο:

ex0405.10

Σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου 20 kg και άνω

Γεωργία

J*

ex0405.10

Άλλα

Γεωργία

X

0405.20

Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

Γεωργία

X

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1269

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

J*

0405.90

Άλλα

04.06

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί:

0406.10

Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία πε
ριλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο
γάλα για τυρί

Γεωργία

F*

0406.20

Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου

Γεωργία

F*

0406.30

Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

F*

0406.40

Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα
τυριά με στίγματα για την παρασκευή των οποίων έχει χρησι
μοποιηθεί Penicillium roqueforti

Γεωργία

F*

0406.90

Άλλα τυριά:

0406.90.1

Τσένταρ:

0406.90.11

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

0406.90.12

Άλλα

Γεωργία

F*

0406.90.2

Gouda:

0406.90.21

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

0406.90.22

Άλλα

Γεωργία

F*

0406.90.9

Άλλα:

0406.90.91

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

0406.90.99

Άλλα

Γεωργία

F*

04.07

Αυγά πτηνών με το κέλυφος, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα:

0407.1

Γονιμοποιημένα αυγά για επώαση:

0407.11

Από πετεινούς και κότες του είδους Gallus domesticus:

0407.11.10

Αξίας, για δασμολογικούς σκοπούς, μικρότερης από 150 λε
πτά έκαστο

Γεωργία

A

0407.11.90

Άλλα

Γεωργία

A

0407.19

Άλλα:

0407.19.10

Αυγά στρουθοκαμήλων

Γεωργία

A

0407.19.90

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1270

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0407.2

Άλλα νωπά αυγά:

0407.21

Από πετεινούς και κότες του είδους Gallus domesticus:

0407.21.10

Αξίας, για δασμολογικούς σκοπούς, μικρότερης από 150 λε
πτά έκαστο

Γεωργία

A

0407.21.90

Άλλα

Γεωργία

A

0407.29

Άλλα:

0407.29.10

Αυγά στρουθοκαμήλων

Γεωργία

A

0407.29.90

Άλλα

Γεωργία

A

0407.90

Άλλα:

0407.90.10

Αυγά στρουθοκαμήλων

Γεωργία

A

0407.90.20

Από πετεινούς και κότες του είδους Gallus domesticus,
άψητους

Γεωργία

A

0407.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

04.08

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά,
αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιη
μένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προ
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

0408.1

Κρόκοι αυγών:

0408.11

Αποξεραμένοι

Γεωργία

A

0408.19

Άλλοι

Γεωργία

A

0408.9

Άλλα:

0408.91

Αποξεραμένα

Γεωργία

A

0408.99

Άλλα:

0408.99.10

Ακατέργαστος πολτός αποτελούμενος από τους κρόκους και
ασπράδια αυγών του είδους Gallus domesticus

Γεωργία

A

0408.99.90

Άλλα

Γεωργία

A

0409.00

Μέλι φυσικό

Γεωργία

A

0410.00

Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού·

0410.00.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1271

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0410.00.90

Άλλα

Γεωργία

A

0501.00

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες
ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου

Γεωργία

A

05.02

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου· τρίχες ασβού και άλ
λες τρίχες για την ψηκτροποιία· απορρίμματα των τριχών αυ
τών·

0502.10

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των
τριχών αυτών

Γεωργία

A

0502.90

Άλλα

Γεωργία

A

0504.00

Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια
(εκτός από εκείνα των ψαριών) νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή
καπνιστά:

0504.00.10

Μεμβράνες για λουκάνικα

Γεωργία

A

0504.00.90

Άλλα

Γεωργία

A

05.05

Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά
τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα),
πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα
ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή
τους· σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών:

0505.10

Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα·
πούπουλα

Γεωργία

A

0505.90

Άλλα:

0505.90.10

Στρουθοκαμήλων

Γεωργία

A

0505.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

05.06

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολι
πασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχή
ματα) επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα· σκόνες και
απορρίμματα από αυτές τις ύλες:

0506.10

Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ

Γεωργία

A

0506.90

Άλλα:

0506.90.10

Ακατέργαστα, απολιπασμένα ή απλά επεξεργασμένα (αλλά όχι
κομμένα σε σχήματα)

Γεωργία

A

0506.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

05.07

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θα
λάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε
είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά
όχι κομμένα σε σχήματα· σκόνες και απορρίμματα από αυτές
τις ύλες:

0507.10

Ελεφαντόδοντο· σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1272

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

0507.90

Άλλα

0508.00

Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργα
σμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα· κοχύλια και όστρακα
μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σου
πιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα
σε σχήματα, σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:

0508.00.05

Κελύφη από αμπαλόνι

Γεωργία

A

0508.00.10

Άλλα κελύφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι
κομμένα σε σχήματα

Γεωργία

A

0508.00.90

Άλλα

Γεωργία

A

0510.00

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος· καν
θαρίδες· χολή, έστω και αποξεραμένη· αδένες και άλλες ου
σίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρα
σκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προ
σωρινό

Γεωργία

A

05.11

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού· ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή
3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:

0511.10

Σπέρμα ταύρου

Γεωργία

A

0511.9

Άλλα:

0511.91

Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα
ασπόνδυλα υδρόβια· ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:

0511.91.15

Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα
ασπόνδυλα υδρόβια (με εξαίρεση τα ωάρια ψαριών), ακατέρ
γαστα ή απλά επεξεργασμένα

Ψάρια

A*

0511.91.90

Άλλα

Ψάρια

A*

0511.99

Άλλα:

0511.99.05

Κελύφη αυγών στρουθοκαμήλου (ακατέργαστα)

Γεωργία

A

0511.99.10

Τένοντες και νεύρα

Γεωργία

A

0511.99.15

Αιματάλευρο· σπέρμα ζώων· ξέσματα και άλλα παρόμοια
απορρίμματα από μη κατεργασμένες δορές και δέρματα

Γεωργία

A

0511.99.80

Άλλα ζωικά προϊόντα, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα

Γεωργία

A

0511.99.90

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1273

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

06.01

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα
γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση· Φυτά
φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου (με εξαίρεση τις ρί
ζες της κλάσης 12.12):

0601.10

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα
γενικά, σε φυτική νάρκη

Γεωργία

A

0601.20

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα
εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα
φυτά και ρίζες κιχωρίου

Γεωργία

A

06.02

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες
τους), μοσχεύματα και μπόλια· λευκό (φύτρα) μανιταριών:

0602.10

Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια

Γεωργία

A

0602.20

Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν
βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη

Γεωργία

A

0602.30

Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη

Γεωργία

A

0602.40

Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη

Γεωργία

A

0602.90

Άλλα

Γεωργία

A

06.03

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή
διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, δια
βρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:

0603.1

Νωπά:

0603.11

Τριαντάφυλλα

Γεωργία

A

0603.12

Γαρίφαλα

Γεωργία

A

0603.13

Oρχιδέες

Γεωργία

A

0603.14

Χρυσάνθεμα

Γεωργία

A

0603.15

Κρίνα (Lilium spp.)

Γεωργία

A

0603.19

Άλλα

Γεωργία

A

0603.90

Άλλα

Γεωργία

A

06.04

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς
άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και
λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα,
λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευα
σμένα:

0604.20

Νωπά:

0604.20.10

Βρύα και λειχήνες

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1274

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

0604.20.90

Άλλα

0604.90

Άλλα:

0604.90.10

Βρύα και λειχήνες

Γεωργία

A

0604.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

07.01

Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:

0701.10

Για σπορά

Γεωργία

A

0701.90

Άλλα

Γεωργία

A

0702.00

Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

Γεωργία

A

07.03

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια
λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0703.10

Κρεμμύδια και ασκαλώνια

Γεωργία

A

0703.20

Σκόρδα

Γεωργία

A

0703.90

Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά

Γεωργία

A

07.04

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες
και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη:

0704.10

Κουνουπίδια και μπρόκολα

Γεωργία

A

0704.20

Λαχανάκια Βρυξελλών

Γεωργία

A

0704.90

Άλλα

Γεωργία

A

07.05

Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά
ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0705.1

Μαρούλια:

0705.11

Στρογγυλά

Γεωργία

A

0705.19

Άλλα

Γεωργία

A

0705.2

Ραδίκια:

0705.21

Ραδίκι witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

Γεωργία

A

0705.29

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1275

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

07.06

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo
(σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρί
ζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0706.10

Καρότα και γογγύλια

Γεωργία

A

0706.90

Άλλα

Γεωργία

A

0707.00

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη

Γεωργία

A

07.08

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα
με απλή ψύξη:

0708.10

Μπιζέλια (Pisum sativum):

Γεωργία

A

0708.20

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Γεωργία

A

0708.90

Άλλα λαχανικά λοβοφόρα

Γεωργία

A

07.09

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0709.20

Σπαράγγια

Γεωργία

A

0709.30

Μελιτζάνες

Γεωργία

A

0709.40

Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα

Γεωργία

A

0709.5

Μανιτάρια και τρούφες:

0709.51

Μανιτάρια του γένους Agaricus

Γεωργία

A

0709.59

Άλλα:

0709.59.10

Τρούφες

Γεωργία

A

0709.59.90

Άλλα

Γεωργία

A

0709.60

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta

Γεωργία

A

0709.70

Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσ
ολάχανα (σπανάκια γίγαντες)

Γεωργία

A

0709.9

Άλλα:

0709.91

Αγκινάρες

Γεωργία

A

0709.92

Ελιές

Γεωργία

A

0709.93

Κολοκύθες και κολοκύθια διαφόρων ειδών (Cucurbita spp.)

Γεωργία

A

0709.99

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1276

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

07.10

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατε
ψυγμένα:

0710.10

Πατάτες

0710.2

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό:

0710.21

Μπιζέλια (Pisum sativum)

Γεωργία

A

0710.22

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Γεωργία

A

0710.29

Άλλα

Γεωργία

A

0710.30

Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσ
ολάχανα (σπανάκια γίγαντες)

Γεωργία

A

0710.40

Γλυκό καλαμπόκι

Γεωργία

A

0710.80

Άλλα λαχανικά:

0710.80.10

Τρούφες

Γεωργία

A

0710.80.90

Άλλα

Γεωργία

A

0710.90

Μείγματα λαχανικών

Γεωργία

A

07.11

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. σε διοξείδιο του θείου
ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστε
θεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προ
σωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή
στην κατάσταση που βρίσκονται:

0711.20

Ελιές

Γεωργία

A

0711.40

Αγγούρια και αγγουράκια

Γεωργία

A

0711.5

Μανιτάρια και τρούφες:

0711.51

Μανιτάρια του γένους Agaricus

Γεωργία

A

0711.59

Άλλα

Γεωργία

A

0711.90

Άλλα λαχανικά· μείγματα λαχανικών:

0711.90.10

Ασκαλώνια και πράσα

Γεωργία

A

0711.90.20

Κάππαρη

Γεωργία

A

0711.90.30

Πιπεριές του γένους Pimenta

Γεωργία

A

0711.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1277

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

07.12

Λαχανικά αποξεραμένα, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε
φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι άλλως παρα
σκευασμένα:

0712.20

Κρεμμύδια

0712.3

Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.), τρεμέλες (Tre
mella spp.) και τρούφες

0712.31

Μανιτάρια του γένους Agaricus

Γεωργία

A

0712.32

Ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.)

Γεωργία

A

0712.33

Τρεμέλες (Tremella spp.)

Γεωργία

A

0712.39

Άλλα

Γεωργία

A

0712.90

Άλλα λαχανικά· μείγματα λαχανικών:

0712.90.15

Αρτυματικά φυτά

Γεωργία

A

0712.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

07.13

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπα
σμένα:

0713.10

Μπιζέλια (Pisum sativum):

0713.10.10

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

0713.10.20

Άλλα μπιζέλια, ολόκληρα

Γεωργία

A

0713.10.25

Μπιζέλια, ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

Γεωργία

A

0713.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

0713.20

Ρεβίθια (garbanzos):

0713.20.10

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

0713.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

0713.3

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713.31

Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata
(L.) Wilczek:

0713.31.10

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

0713.31.90

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1278

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0713.32

Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vi
gna angularis):

0713.32.10

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

0713.32.90

Άλλα

Γεωργία

A

0713.33

Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris):

0713.33.10

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

0713.33.90

Άλλα

Γεωργία

A

0713.34

Φασόλια του είδους Vigna subterranea ή Voandzeia subterra
nea:

0713.34.10

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

0713.34.90

Άλλα

Γεωργία

A

0713.35

Φασόλια μαυρομάτικα (Vigna unguiculata):

0713.35.10

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

0713.35.90

Άλλα

Γεωργία

A

0713.39

Άλλα:

0713.39.10

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

0713.39.90

Άλλα

Γεωργία

A

0713.40

Φακές:

0713.40.10

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

0713.40.90

Άλλα

Γεωργία

A

0713.50

Κουκιά (Vicia faba var. Major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia
faba var. Equina, Vicia faba var. Minor):

0713.50.10

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

0713.50.90

Άλλα

Γεωργία

A

0713.60

Φαιά μπιζέλια (Cajanus cajan):

0713.60.10

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1279

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0713.60.20

Ολόκληρα (με εξαίρεση τους σπόρους για σπορά)

Γεωργία

A

0713.60.30

Ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

Γεωργία

A

0713.90

Άλλα:

0713.90.01

Σπόροι για σπορά

Γεωργία

A

0713.90.10

Ολόκληρα (με εξαίρεση τους σπόρους για σπορά)

Γεωργία

A

0713.90.20

Ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

Γεωργία

A

07.14

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου
(ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και
κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη,
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηρα
μένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε
μορφή σβόλων· εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλού
κων (αρτόδενδρου):

0714.10

Ρίζες μανιόκας:

0714.10.10

Κατεψυγμένες

Γεωργία

A

0714.10.20

Νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0714.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

0714.20

Γλυκοπατάτες

0714.20.10

Κατεψυγμένες

Γεωργία

A

0714.20.20

Νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0714.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

0714.30

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας) (Dioscorea spp.):

0714.30.10

Κατεψυγμένα

Γεωργία

A

0714.30.20

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0714.30.90

Άλλα

Γεωργία

A

0714.40

Κολοκασία η εδώδιμος — τάρο (Colocasia spp.)·

0714.40.10

Κατεψυγμένα

Γεωργία

A

0714.40.20

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0714.40.90

Άλλα

Γεωργία

A

0714.50

Ξανθόσωμα το βελόφυλλο (Xanthosoma spp.):

0714.50.10

Κατεψυγμένα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1280

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0714.50.20

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0714.50.90

Άλλα

Γεωργία

A

0714.90

Άλλα:

0714.90.10

Κατεψυγμένα

Γεωργία

A

0714.90.20

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γεωργία

A

0714.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

08.01

Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανα
καρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη
φλούδα τους:

0801.1

Καρύδες:

0801.11

Αποξεραμένες:

0801.11.10

Χωρίς γλυκαντικά

Γεωργία

A

0801.11.90

Άλλα

Γεωργία

A

0801.12

Με το εσωτερικό κέλυφος (ενδοκάρπιο):

0801.12.10

Νωπά

Γεωργία

A

0801.12.20

Άλλα, ολόκληρα

Γεωργία

A

0801.12.90

Άλλα

Γεωργία

A

0801.19

Άλλα:

0801.19.05

Νωπά

Γεωργία

A

0801.19.10

Άλλα, ολόκληρα

Γεωργία

A

0801.19.90

Άλλα

Γεωργία

A

0801.2

Καρύδια Βραζιλίας:

0801.21

Με κέλυφος

Γεωργία

A

0801.22

Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

A

0801.3

Καρύδια ανακαρδιοειδών:

0801.31

Με κέλυφος

Γεωργία

A

0801.32

Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1281

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

08.02

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το
κέλυφος ή τη φλούδα τους:

0802.1

Αμύγδαλα:

0802.11

Με κέλυφος

Γεωργία

A

0802.12

Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

A

0802.2

Φουντούκια (Corylus spp.):

0802.21

Με κέλυφος

Γεωργία

A

0802.22

Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

A

0802.3

Καρύδια κοινά:

0802.31

Με κέλυφος

Γεωργία

A

0802.32

Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

A

0802.4

Κάστανα (Castanea spp.):

0802.41

Με κέλυφος

Γεωργία

A

0802.42

Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

A

0802.5

Φυστίκια:

0802.51

Με κέλυφος

Γεωργία

A

0802.52

Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

A

0802.6

Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλ
λου):

0802.61

Με κέλυφος

Γεωργία

A

0802.62

Χωρίς κέλυφος

Γεωργία

A

0802.70

Καρύδια του kola (Cola spp.)

Γεωργία

A

0802.80

Καρύδια του arec

Γεωργία

A

0802.90

Άλλα

Γεωργία

A

08.03

Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των
Αντιλλών, νωπές ή ξερές:

0803.10

Του είδους των Αντιλλών:

0803.10.10

Νωπές

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1282

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

0803.10.90

Άλλες

0803.90

Άλλες:

0803.90.10

Νωπές

Γεωργία

A

0803.90.90

Άλλες

Γεωργία

A

08.04

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats
και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά:

0804.10

Χουρμάδες:

0804.10.10

Νωποί

Γεωργία

A

0804.10.90

Άλλοι

Γεωργία

A

0804.20

Σύκα:

0804.20.10

Νωπά

Γεωργία

A

0804.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

0804.30

Ανανάς:

0804.30.10

Νωποί

Γεωργία

A

0804.30.90

Άλλοι

Γεωργία

A

0804.40

Αχλάδια της ποικιλίας avocats:

0804.40.10

Νωπά

Γεωργία

A

0804.40.90

Άλλα

Γεωργία

A

0804.50

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες:

0804.50.10

Νωπά

Γεωργία

A

0804.50.90

Άλλα

Γεωργία

A

08.05

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά:

0805.10

Πορτοκάλια:

0805.10.10

Νωπά

Γεωργία

A

0805.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1283

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0805.20

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines
και satsumas)· κλημεντίνες (clementines), wilkings και πα
ρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών:

0805.20.10

Νωπά

Γεωργία

A

0805.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

0805.40

Γκρέιπ-φρουτ και φράπες:

0805.40.10

Νωπά

Γεωργία

A

0805.40.90

Άλλα

Γεωργία

A

0805.50

Λεμόνια (CitruS limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Ci
trus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805.50.10

Νωπά

Γεωργία

A

0805.50.90

Άλλα

Γεωργία

A

0805.90

Άλλα:

0805.90.10

Νωπά

Γεωργία

A

0805.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

08.06

Σταφύλια, νωπά ή ξερά:

0806.10

Νωπά

Γεωργία

A

0806.20

Ξερά

Γεωργία

A

08.07

Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και
καρποί παπαίας, νωπά:

0807.1

Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια):

0807.11

Καρπούζια

Γεωργία

A

0807.19

Άλλα

Γεωργία

A

0807.20

Καρποί παπαίας

Γεωργία

A

08.08

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά:

0808.10

Μήλα

Γεωργία

A

0808.30

Αχλάδια

Γεωργία

A

0808.40

Κυδώνια

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1284

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

08.09

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα νεκταρίνια), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά:

0809.10

Βερίκοκα

0809.2

Κεράσια:

0809.21

Βύσσινα (Prunus cerasus)

Γεωργία

A

0809.29

Άλλα

Γεωργία

A

0809.30

Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια

Γεωργία

A

0809.40

Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα

Γεωργία

A

08.10

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά:

0810.10

Φράουλες

Γεωργία

A

0810.20

Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα

Γεωργία

A

0810.30

Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα μαύρα (cassis)

Γεωργία

A

0810.40

Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους
Vaccinium

Γεωργία

A

0810.50

Ακτινίδια

Γεωργία

A

0810.60

Durian (δούριο το ζιβέθινο)

Γεωργία

A

0810.70

Λωτοί

Γεωργία

A

0810.90

Άλλα:

0810.90.10

Καρποί γρεναδίλλης και λίτσι

Γεωργία

A

0810.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

08.11

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα
στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλ
λων γλυκαντικών:

0811.10

Φράουλες

Γεωργία

A

0811.20

Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκο
στάφυλα κάθε είδους

Γεωργία

A

0811.90

Άλλα:

0811.90.15

Πολτός γρεναδίλλης· πολτός λίτσι

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1285

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

Γεωργία

A

0811.90.90

Άλλα

08.12

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο
του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο
έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξα
σφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα
για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:

0812.10

Κεράσια

0812.90

Άλλα:

0812.90.15

Πολτός γρεναδίλλης· πολτός λίτσι

Γεωργία

A

0812.90.20

Φράουλες

Γεωργία

A

0812.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

08.13

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα (εκτός από εκείνα των κλά
σεων 08.01 μέχρι και 08.06)· μείγματα αποξεραμένων καρ
πών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυ
τού:

0813.10

Βερίκοκα

Γεωργία

A

0813.20

Δαμάσκηνα

Γεωργία

A

0813.30

Μήλα

Γεωργία

A

0813.40

Άλλοι καρποί και φρούτα

Γεωργία

A

0813.50

Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με
κέλυφος του κεφαλαίου αυτού

Γεωργία

A

0814.00

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνο
νται και των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμένες, σε άλμη, σε
θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες
ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η
διατήρησή τους, ή και αποξεραμένες

Γεωργία

A

09.01

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη· κελύφη
και φλούδες καφέ· υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν
καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος:

0901.1

Καφές μη καβουρντισμένος:

0901.11

Με καφεΐνη:

0901.11.10

Του είδους Coffea arabica

Γεωργία

A

0901.11.20

Του είδους Coffea robusta

Γεωργία

A

0901.11.90

Άλλα

Γεωργία

A

0901.12

Χωρίς καφεΐνη:

0901.12.10

Του είδους Coffea arabica

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1286

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0901.12.20

Του είδους Coffea robusta

Γεωργία

A

0901.12.90

Άλλα

Γεωργία

A

0901.2

Καφές καβουρντισμένος:

0901.21

Με καφεΐνη

Γεωργία

A

0901.22

Χωρίς καφεΐνη

Γεωργία

A

0901.90

Άλλα:

0901.90.10

Κελύφη και φλούδες καφέ

Γεωργία

A

0901.90.20

Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ

Γεωργία

A

09.02

Τσάι, έστω και αρωματισμένο:

0902.10

Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συ
σκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg

Γεωργία

A

0902.20

Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άλλη συ
σκευασία

Γεωργία

A

0902.30

Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική
ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν
υπερβαίνει τα 3 kg

Γεωργία

A

0902.40

Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική
ζύμωση, σε άλλη συσκευασία

Γεωργία

A

0903.00

Ματέ

Γεωργία

A

09.04

Πιπέρι του γένους Piper· αποξεραμένο ή θρυμματισμένο ή σε
σκόνη του γένους CAPSICUM ή του γένους PIMENTA:

0904.1

Πιπέρι:

0904.11

Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη

Γεωργία

A

0904.12

Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

A

0904.2

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:

0904.21

Αποξεραμένες, μη θρυμματισμένες ούτε σε σκόνη:

0904.21.10

Πιπεριές του γένους Capsicum

Γεωργία

A

0904.21.30

Πιπεριές του γένους Pimenta

Γεωργία

A

0904.22

Θρυμματισμένες ή σε σκόνη:

0904.22.10

Πιπεριές του γένους Capsicum

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1287

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

0904.22.30

Πιπεριές του γένους Pimenta

09.05

Βανίλια:

0905.10

Μη θρυμματισμένη ούτε σε σκόνη

Γεωργία

A

0905.20

Θρυμματισμένη ή σε σκόνη

Γεωργία

A

09.06

Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου:

0906.1

Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:

0906.11

Κανέλα (Cinnamomum zeylanicum blume)

Γεωργία

A

0906.19

Άλλα

Γεωργία

A

0906.20

Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

A

09.07

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι):

0907.10

Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

A

0907.20

Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

A

09.08

Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων
και καρδαμώμων

0908.1

Μοσχοκάρυδο:

0908.11

Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη

Γεωργία

A

0908.12

Θρυμματισμένο ή σε σκόνη

Γεωργία

A

0908.2

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων:

0908.21

Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

A

0908.22

Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

A

0908.3

Καρποί αμώμων και καρδαμώμων

0908.31

Μη θρυμματισμένοι ούτε σε σκόνη

Γεωργία

A

0908.32

Θρυμματισμένοι ή σε σκόνη

Γεωργία

A

09.09

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστε
ροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κά
ρου)· σπέρματα κέδρου (αρκεύθου):

0909.2

Σπέρματα κορίανδρου:

0909.21

Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1288

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

0909.22

Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0909.3

Σπέρματα κορίανδρου:

0909.31

Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

A

0909.32

Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

A

0909.6

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστε
ροειδή, αγριοκύμινου (κάρου) ή μάραθου· σπέρματα κέδρου
(αρκεύθου):

0909.61

Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

A

0909.62

Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

A

09.10

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφ
νης, curry και άλλα μπαχαρικά:

0910.1

Ζιγγίβερι:

0910.11

Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

A

0910.12

Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

A

0910.20

Κρόκος (ζαφορά)

Γεωργία

A

0910.30

Curcuma

Γεωργία

A

0910.9

Άλλα μπαχαρικά:

0910.91

Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του
κεφαλαίου αυτού

Γεωργία

A

0910.99

Άλλα

Γεωργία

A

10.01

Σιτάρι και σμιγάδι:

1001.1

Σκληρό σιτάρι:

1001.11

Σπόροι

Γεωργία

A

1001.19

Άλλα

Γεωργία

A

1001.9

Άλλα:

1001.91

Σπόροι

Γεωργία

D*

1001.99

Άλλα

Γεωργία

D*

10.02

Σίκαλη:

1002.10

Σπόροι

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1289

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

1002.90

Άλλα

10.03

Κριθάρι:

1003.10

Σπόροι

Γεωργία

E*

1003.90

Άλλα

Γεωργία

E*

10.04

Βρώμη:

1004.10

Σπόροι

Γεωργία

A

1004.90

Άλλα

Γεωργία

A

10.05

Καλαμπόκι:

1005.10

Σπόροι

Γεωργία

X

1005.90

Άλλα:

1005.90.10

Αποξεραμένοι πυρήνες ή κόκκοι κατάλληλοι για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, όχι άλλως παρασκευασμένοι ή κατεργασμέ
νοι και μη συσκευασμένοι ως σπόροι προς σπορά [εκτός από
το ποπ κορν (Zea mays everta)]

Γεωργία

X

1005.90.90

Άλλα

Γεωργία

X

10.06

Ρύζι:

1006.10

Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy)

Γεωργία

A

1006.20

Ρύζι αποφλοιωμένο (brun)

Γεωργία

A

1006.30

Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή
στιλβωμένο

Γεωργία

A

1006.40

Ρύζι σε θραύσματα

Γεωργία

A

10.07

Σόργο σε κόκκους:

1007.10

Σπόροι

Γεωργία

A

1007.90

Άλλα

Γεωργία

A

10.08

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μα
κρό· άλλα δημητριακά:

1008.10

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι)

Γεωργία

A

1008.2

Κεχρί:

1008.21

Σπόροι

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1290

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1008.29

Άλλα

Γεωργία

A

1008.30

Κεχρί το μακρό

Γεωργία

A

1008.40

Fonio (Digitaria spp.)

Γεωργία

A

1008.50

Κουινόα ή χηνοπόδιο (Chenopodium quinoa)

Γεωργία

A

1008.60

Τριτικάλε

Γεωργία

A

1008.90

Άλλα δημητριακά

Γεωργία

A

1101.00

Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού:

1101.00.10

Σιμιγδάλι σίτου ολικής το οποίο έχει παραχθεί με την άλεση
ολόκληρων των κόκκων (πίτουρων, φύτρων και ενδοσπερμίου)
(με εξαίρεση το διαχωρισμένο πίτουρο σίτου, το διαχωρι
σμένα φύτρα σίτου, το διαχωρισμένο σιμιγδάλι σίτου ή το εν
δοσπέρμιο)

Γεωργία

X

1101.00.90

Άλλα

Γεωργία

X

11.02

Αλεύρια δημητριακών (εκτός από του σιταριού ή σμιγαδιού):

1102.20

Αλεύρι καλαμποκιού

Γεωργία

X

1102.90

Άλλα:

1102.90.15

Αλεύρι βρώμης

Γεωργία

A

1102.90.30

Αλεύρι σόργου

Γεωργία

A

1102.90.40

Αλεύρι ρυζιού

Γεωργία

A

1102.90.50

Αλεύρι σίκαλης

Γεωργία

A

1102.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

11.03

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβό
λων:

1103.1

Πλιγούρια και σιμιγδάλια:

1103.11

Σιταριού

Γεωργία

X

1103.13

Καλαμποκιού:

1103.13.10

Σιμιγδάλι καλαμποκιού χωρίς περαιτέρω επεξεργασία με
τρόπο άλλο εκτός από την προσθήκη ανόργανων ουσιών και
βιταμινών που δεν υπερβαίνουν το 1 τοις εκατό κατά βάρος
του τελικού προϊόντος, με αποκλειστικό σκοπό την αύξηση
της θρεπτικής αξίας

Γεωργία

X

1103.13.90

Άλλα

Γεωργία

X

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1291

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1103.19

Άλλων δημητριακών:

1103.19.10

Βρώμης

Γεωργία

A

1103.19.20

Ρυζιού

Γεωργία

A

1103.19.90

Άλλα

Γεωργία

A

1103.20

Συσσωματώματα με μορφή σβόλων:

1103.20.10

Σιταριού

Γεωργία

X

1103.20.20

βρώμης, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαί
νει τα 10 kg

Γεωργία

A

1103.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

11.04

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική
απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική
σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα το δύο
άκρα τους, τεμαχισμένοι, ή σπασμένοι) (με εξαίρεση του ρυ
ζιού της κλάσης 10.06)· φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλα
τυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:

1104.1

Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες:

1104.12

Βρώμης

Γεωργία

A

1104.19

Άλλων δημητριακών:

1104.19.10

Κριθαριού

Γεωργία

A*

1104.19.90

Άλλα

Γεωργία

A

1104.2

Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του
περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και
στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμέ
νοι):

1104.22

Βρώμης

Γεωργία

A

1104.23

Καλαμποκιού:

1104.23.10

Τεμαχισμένοι ξηροί πυρήνες όχι άλλως παρασκευασμένοι ή
κατεργασμένοι

Γεωργία

X

1104.23.90

Άλλα

Γεωργία

X

1104.29

Άλλων δημητριακών:

1104.29.10

Κριθαριού

Γεωργία

A*

1104.29.90

Άλλα

Γεωργία

A

1104.30

Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή
αλεσμένα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1292

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

11.05

Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσωματω
μένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες

1105.10

Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη

1105.20

Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή
σβόλων (πελέτες):

1105.20.10

Συσσωματώματα με μορφή σβόλων από τεμάχια πατατών

Γεωργία

A

1105.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

11.06

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης :
07.13 , από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 07.14 ή
από προϊόντα του κεφαλαίου 8:

1106.10

Από ξερά όσπρια της κλάσης 07.13:

1106.10.10

Από ξερά φασόλια

Γεωργία

A

1106.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

1106.20

Από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 07.14

Γεωργία

A

1106.30

Από προϊόντα του κεφαλαίου 8

1106.30.10

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

1106.30.90

Άλλα

Γεωργία

A

11.07

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη:

1107.10

Ακαβούρντιστη:

1107.10.10

Σιταριού

Γεωργία

A*

1107.10.20

Κριθαριού

Γεωργία

A

1107.10.25

Βρώμης

Γεωργία

A

1107.10.50

Σόργου

Γεωργία

A

1107.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

1107.20

Καβουρντισμένη:

1107.20.10

Σιταριού

Γεωργία

A*

1107.20.20

Κριθαριού

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1293

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1107.20.25

Βρώμης

Γεωργία

A

1107.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

11.08

Άμυλα κάθε είδους· ινουλίνη:

1108.1

Άμυλα κάθε είδους:

1108.11

Σιταριού:

1108.11.10

Σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
1,5 kg

Γεωργία

A*

1108.11.90

Άλλα

Γεωργία

A

1108.12

Καλαμποκιού:

1108.12.10

Σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
1,5 kg

Γεωργία

A

1108.12.90

Άλλα

Γεωργία

A

1108.13

Πατάτας:

1108.13.10

Σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
1,5 kg

Γεωργία

A

1108.13.90

Άλλα

Γεωργία

A

1108.14

Μανιόκας (cassave):

1108.14.10

Σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
1,5 kg

Γεωργία

A

1108.14.90

Άλλα

Γεωργία

A

1108.19

Άλλα άμυλα κάθε είδους:

1108.19.10

Σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
1,5 kg

Γεωργία

A

1108.19.90

Άλλα

Γεωργία

A

1108.20

Ινουλίνη

Γεωργία

A

1109.00

Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση

Γεωργία

A

12.01

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα:

1201.10

Σπόροι

Γεωργία

A

1201.90

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1294

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

12.02

Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα,
έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα

1202.30

Σπόροι

1202.4

Άλλα:

1202.41

Με κέλυφος

Γεωργία

A

1202.42

Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα

Γεωργία

A

1203.00

Κοπρά

Γεωργία

A

1204.00

Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα

Γεωργία

A

12.05

Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπα
σμένα:

1205.10

Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτι
κότητας σε ερουκικό οξύ

Γεωργία

A

1205.90

Άλλα

Γεωργία

A

1206.00

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα

Γεωργία

A

12.07

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα:

1207.10

Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων

Γεωργία

A

1207.2

Σπέρματα βαμβακιού:

1207.21

Σπόροι

Γεωργία

A

1207.29

Άλλα

Γεωργία

A

1207.30

Σπόροι κίκεως

Γεωργία

A

1207.40

Σπέρματα σουσαμιού

Γεωργία

A

1207.50

Σπέρματα σιναπιού

Γεωργία

A

1207.60

Σπέρματα κνήκου (Carthamus tinctorius)

Γεωργία

A

1207.70

Σπόροι πεπονιού

Γεωργία

A

1207.9

Άλλα:

1207.91

Σπόροι παπαρούνας

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1295

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

1207.99

Άλλα

12.08

Άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρ
πούς (εκτός του σιναπιού):

1208.10

Από κουκιά σόγιας

Γεωργία

A

1208.90

Άλλα

Γεωργία

A

12.09

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:

1209.10

Σπέρματα ζαχαρότευτλων

Γεωργία

A

1209.2

Σπέρματα χορτονομών:

1209.21

Μηδικής (alfalfa)

Γεωργία

A

1209.22

Τριφυλλιού (Trifolium spp.)

Γεωργία

A

1209.23

Φεστούκας (fétuque)

Γεωργία

A

1209.24

Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.)

Γεωργία

A

1209.25

Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

Γεωργία

A

1209.29

Άλλα

Γεωργία

A

1209.30

Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για
τα άνθη τους

Γεωργία

A

1209.9

Άλλα:

1209.91

Σπέρματα λαχανικών

Γεωργία

A

1209.99

Άλλα:

1209.99.10

Σπόροι

Γεωργία

A

1209.99.90

Άλλα

Γεωργία

A

12.10

Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι,
αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων· λουπουλίνη:

1210.10

Κώνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή
σβόλων

Γεωργία

A

1210.20

Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων.
Λουπουλίνη

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1296

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

12.11

Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησι
μοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για
χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή
ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη

1211.20

Ρίζες πάνακος γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη)

Γεωργία

A

1211.30

Κόκα (φύλλα)

Γεωργία

A

1211.40

Άχυρο παπαρούνας

Γεωργία

A

1211.90

Άλλα:

1211.90.10

Πύρεθρο

Γεωργία

A

1211.90.20

Βασιλικός, βόραγο, ύσσωπος, δυόσμος, δεντρολίβανο, απήγα
νος, φασκόμηλο, μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Γεωργία

A

1211.90.30

Βασιλικός, βόραγο, ύσσωπος, δυόσμος, δεντρολίβανο, απήγα
νος, φασκόμηλο, θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γεωργία

A

1211.90.40

Ρίζες γλυκόριζας

Γεωργία

A

1211.90.80

Άλλα, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στη
φαρμακευτική

Γεωργία

A

1211.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

12.12

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα,
έστω και σε σκόνη· κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και
άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρί
ζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus
sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώ
που και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλ
λού:

1212.2

Φύκια:

1212.21

Κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση:

1212.21.10

Κατεψυγμένα

Γεωργία

A

1212.21.90

Άλλα

Γεωργία

A

1212.29

Άλλα:

1212.29.10

Κατεψυγμένα

Γεωργία

A

1212.29.90

Άλλα

Γεωργία

A

1212.9

Άλλα:

1212.91

Ζαχαρότευτλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1297

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1212.92

Χαρούπια (carob):

1212.92.10

Ξεραμένα, ολόκληρα, σπασμένα, θρυμματισμένα ή σε σκόνη,
όχι άλλως παρασκευασμένα ή κατεργασμένα (με εξαίρεση
τους σπόρους για σπορά)

Γεωργία

A

1212.92.90

Άλλα

Γεωργία

A

1212.93

Ζαχαροκάλαμα

Γεωργία

A

1212.94

Ρίζες κιχωρίου

Γεωργία

A

1212.99

Άλλα

Γεωργία

A

1213.00

Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τε
μαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων

Γεωργία

A

12.14

Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά,
ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια,
κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρό
μοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων:

1214.10

Χονδράλευρο και σβόλοι τριφυλλιού (alfalfa)

Γεωργία

A

1214.90

Άλλα

Γεωργία

A

13.01

Γομαλάκα· Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.
χ. βάλσαμα), φυσικές

1301.20

Γόμα αραβική

Γεωργία

A

1301.90

Άλλα

Γεωργία

A

13.02

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πηκτικές ύλες, πηκτινικές και
πηκτικές ενώσεις· αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά
φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:

1302.1

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:

1302.11

Όπιο

Γεωργία

A

1302.12

Γλυκόριζας

Γεωργία

A

1302.13

Λυκίσκου

Γεωργία

A

1302.19

Άλλα:

1302.19.05

Ελαιορητίνη βανίλιας (εκχύλισμα βανίλιας)

Γεωργία

A

1302.19.07

Πυρέθρου και ριζών φυτών με roténone

Γεωργία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1298

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1302.19.11

Άλλα, κατάλληλα για φαρμακευτικούς σκοπούς και τα οποία
εισάγονται από την Ελβετία

Γεωργία

X

1302.19.12

Άλλα, κατάλληλα για φαρμακευτικούς σκοπούς

Γεωργία

A

1302.19.90

Άλλα

Γεωργία

A

1302.20

Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις

Γεωργία

A

1302.3

Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροπο
ποιημένα:

1302.31

Αγάρ-αγάρ

Γεωργία

A

1302.32

Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή
από σπέρματα guarée, έστω και τροποποιημένα:

1302.32.10

Μη τροποποιημένα

Γεωργία

A

1302.32.20

Τροποποιημένα

Γεωργία

A

1302.39

Άλλα:

1302.39.10

Μη τροποποιημένα

Γεωργία

A

1302.39.20

Τροποποιημένα

Γεωργία

A

14.01

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην
καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια
του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια,
στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα,
φλούδες φιλύρας):

1401.10

Μπαμπού

Γεωργία

A

1401.20

Καλάμια του είδους rotin

Γεωργία

A

1401.90

Άλλα:

1401.90.10

Λυγαριές

Γεωργία

A

1401.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

14.04

Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού:

1404.20

Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton):

1404.20.10

Μη μεταποιημένο

Γεωργία

A

1404.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1299

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

1404.90

Άλλα

15.01

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και
λίπη πουλερικών (εκτός από εκείνα των κλάσεων 02.09 ή
15.03):

1501.10

Λαρδί

Γεωργία

A

1501.20

Λοιπά χοιρινά λίπη

Γεωργία

A

1501.90

Άλλα

Γεωργία

A

15.02

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών (εκτός από εκείνα
της κλάσης 15.03):

1502.10

Ζωικό λίπος (στέαρ)

Γεωργία

A

1502.90

Άλλα

Γεωργία

A

1503.00

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη,
ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματο
ποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε παρασκευαστεί αλλιώς

Γεωργία

A

15.04

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων
θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετα
σχηματισμένα:

1504.10

Λάδια από συκώτια ψαριών και τα κλάσματά τους

Ψάρια

A*

1504.20

Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους (με εξαίρεση
τα λάδια από συκώτια)

Ψάρια

A*

1504.30

Λίπη και λάδια θαλασσίων θηλαστικών και τα κλάσματά τους

Ψάρια

A*

1505.00

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συ
μπεριλαμβανομένης και της λανολίνης:

1505.00.10

Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη)

Γεωργία

A

1505.00.90

Άλλα

Γεωργία

A

1506.00

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

1506.00.15

Λάδι από πόδι βοδιού

Γεωργία

A

1506.00.90

Άλλα

Γεωργία

A

15.07

Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα,
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

1507.10

Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1300

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

Γεωργία

A

1507.90

Άλλα

15.08

Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα,
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

1508.10

Λάδι ακατέργαστο

1508.90

Άλλα:

1508.90.10

Διάθεση στο εμπόριο και προμήθεια για χρήση στη διαδικα
σία μαγειρέματος τροφίμων

Γεωργία

A

1508.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

15.09

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα,
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

1509.10

Παρθένα:

1509.10.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Γεωργία

A

1509.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

1509.90

Άλλα:

1509.90.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Γεωργία

A

1509.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

1510.00

Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλει
στικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλά
σματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 15.09

1510.00.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Γεωργία

A

1510.00.90

Άλλα

Γεωργία

A

15.11

Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα,
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

1511.10

Λάδι ακατέργαστο

Γεωργία

A

1511.90

Άλλα

Γεωργία

A

15.12

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματι
σμένα:

1512.1

Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους:

1512.11

Λάδι ακατέργαστο

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1301

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1512.19

Άλλα:

1512.19.10

Διάθεση στο εμπόριο και προμήθεια για χρήση στη διαδικα
σία μαγειρέματος τροφίμων

Γεωργία

A

1512.19.90

Άλλα

Γεωργία

A

1512.2

Βαμβακέλαιο και τα κλάσματά του:

1512.21

Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατα
κάθι (gossipol)

Γεωργία

A

1512.29

Άλλα:

1512.29.10

Διάθεση στο εμπόριο και προμήθεια για χρήση στη διαδικα
σία μαγειρέματος τροφίμων

Γεωργία

A

1512.29.90

Άλλα

Γεωργία

A

15.13

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυ
ρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγε
νισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

1513.1

Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του:

1513.11

Λάδι ακατέργαστο

Γεωργία

A

1513.19

Άλλα

Γεωργία

A

1513.2

Λάδια λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα
κλάσματά τους:

1513.21

Λάδι ακατέργαστο

Γεωργία

A

1513.29

Άλλα

Γεωργία

A

15.14

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλά
σματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετα
σχηματισμένα:

1514.1

Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότη
τας σε ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του

1514.11

Λάδι ακατέργαστο

Γεωργία

A

1514.19

Άλλα:

1514.19.10

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 205 λίτρα

Γεωργία

A

1514.19.90

Άλλα

Γεωργία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1302

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

1514.9

Άλλα:

1514.91

Λάδι ακατέργαστο

1514.99

Άλλα:

1514.99.10

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 205 λίτρα

Γεωργία

A

1514.99.90

Άλλα

Γεωργία

A

15.15

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και
το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

1515.1

Λινέλαιο και τα κλάσματά του:

1515.11

Λάδι ακατέργαστο

Γεωργία

A

1515.19

Άλλα

Γεωργία

A

1515.2

Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του:

1515.21

Λάδι ακατέργαστο

Γεωργία

A

1515.29

Άλλα:

1515.29.10

Διάθεση στο εμπόριο και προμήθεια για χρήση στη διαδικα
σία μαγειρέματος τροφίμων, σε δοχεία με περιεχόμενο που
δεν υπερβαίνει τα 205 λίτρα

Γεωργία

A

1515.29.20

Άλλα, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 205
λίτρα

Γεωργία

A

1515.29.90

Άλλα

Γεωργία

A

1515.30

Κικινέλαιο και τα κλάσματά του

Γεωργία

A

1515.50

Σησαμέλαιο και τα κλάσματά του:

1515.50.10

Διάθεση στο εμπόριο και προμήθεια για χρήση στη διαδικα
σία μαγειρέματος τροφίμων

Γεωργία

A

1515.50.90

Άλλα

Γεωργία

A

1515.90

Άλλα:

1515.90.10

Διάθεση στο εμπόριο και προμήθεια για χρήση στη διαδικα
σία μαγειρέματος τροφίμων

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1303

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

1515.90.90

Άλλα

15.16

Λίπη και έλαια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερι
κώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστερο
ποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω
και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:

1516.10

Λίπη και έλαια ζωικά και τα κλάσματά τους:

1516.10.10

Που προέρχονται εξ ολοκλήρου από ψάρια ή θαλάσσια θηλα
στικά

Ψάρια

A*

1516.10.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1516.20

Λίπη και έλαια φυτικά και τα κλάσματά τους:

1516.20.10

Κικινέλαιο

Γεωργία

A

1516.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

15.17

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη
ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών
ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού (με εξαίρεση τα λίπη και λά
δια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 15.16):

1517.10

Μαργαρίνη (με εξαίρεση τη ρευστή μαργαρίνη):

1517.10.10

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχο
νται από το γάλα που υπερβαίνει το 10 τοις εκατό αλλά που
δεν υπερβαίνει το 30 τοις εκατό

Γεωργία

A

1517.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

1517.90

Άλλα:

1517.90.10

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχο
νται από το γάλα που υπερβαίνει το 10 τοις εκατό αλλά που
δεν υπερβαίνει το 30 τοις εκατό

Γεωργία

A

1517.90.20

Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιού
νται για αφαίρεση των τύπων (φορμών)

Γεωργία

A

1517.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

1518.00

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερ
μικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα) οξειδωμένα, αφυ
δατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή
θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα (με εξαίρεση
εκείνα της κλάσης 15.16)· μείγματα ή παρασκευάσματα μη
βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλά
σματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

1518.00.10

Λινοξύνη

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1304

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1518.00.90

Άλλα

Γεωργία

A

1520.00

Γλυκερίνη ακατέργαστη· γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

Γεωργία

A

15.21

Κεριά φυτικά (με εξαίρεση τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέ
λισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και
εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:

1521.10

Κεριά φυτικά:

1521.10.10

Καρναουβικός κηρός

Γεωργία

A

1521.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

1521.90

Άλλα

Γεωργία

A

1522.00

Έλαια δερμάτων· υπολείμματα που προέρχονται από την
επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτι
κών κεριών

Γεωργία

A

1601.00

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, πα
ραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα· παρασκευάσματα διατροφής με
βάση τα προϊόντα αυτά:

1601.00.10

Πατέ φουά γκρα και φουά γκρα (πολτός συκωτιού χήνας)

Γεωργία

A

ex1601.00

Mortadella Bologna

Γεωργία

L*

1601.00.90

Άλλα

Γεωργία

X

16.02

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊό
ντων ή αίματος:

1602.10

Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

Γεωργία

A*

1602.20

Συκωτιών όλων των ζώων:

1602.20.10

Πατέ φουά γκρα και φουά γκρα (πολτός συκωτιού χήνας)

Γεωργία

A

1602.20.90

Άλλα

Γεωργία

X

1602.3

Πουλερικών της κλάσης 01.05:

1602.31

Από γάλους και γαλοπούλες

Γεωργία

A

1602.32

Από πετεινούς και κότες του είδους Gallus domesticus:

1602.32.10

Πολτοί

Γεωργία

A

1602.32.90

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1305

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1602.39

Άλλα:

1602.39.10

Πολτοί

Γεωργία

A

1602.39.90

Άλλα

Γεωργία

A

1602.4

Χοιροειδών:

1602.41

Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού

Γεωργία

X

1602.42

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

Γεωργία

X

1602.49

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:

1602.49.30

Πλευρά ψημένη, κατεψυγμένη, μη μαριναρισμένη, σε άμεσες
συσκευασίες περιεχομένου 10 kg και άνω

Γεωργία

A

1602.49.90

Άλλα

Γεωργία

X

1602.50

Βοοειδών:

1602.50.30

Στομάχι

Γεωργία

A*

1602.50.40

Άλλα, αφυδατωμένα, σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου
5 kg και άνω

Γεωργία

A*

1602.50.90

Άλλα

Γεωργία

X

1602.90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα
από αίμα όλων των ζώων:

1602.90.05

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων στρουθοκαμήλου

Γεωργία

X

1602.90.10

Πολτοί

Γεωργία

X

1602.90.20

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Γεωργία

A*

1602.90.90

Άλλα

Γεωργία

X

1603.00

Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων,
μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων:

1603.00.10

Εκχυλίσματα κρέατος (με εξαίρεση το κρέας φάλαινας)

Γεωργία

A

1603.00.15

Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος φάλαινας

Ψάρια

A*

1603.00.20

Άλλοι χυμοί κρέατος

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1306

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Ψάρια

C*

1603.00.30

Εκχυλίσματα ψαριών

1603.00.9

Άλλα:

1603.00.91

Εκχυλίσματα και χυμοί από αμπαλόνι

Ψάρια

A*

1603.00.99

Άλλα

Ψάρια

A*

16.04

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών· χαβιάρι και τα υπο
κατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού:

1604.1

Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, αλλά όχι αλεσμένα:

1604.11

Σολομοί

Ψάρια

A*

1604.12

Ρέγγες:

1604.12.10

Κατεψυγμένα

Ψάρια

A*

1604.12.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1604.13

Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδελόρεγγες:

1604.13.05

Σαρδέλες (Sardine pilchardus), σε λάδι, σε αεροστεγή μεταλ
λικά δοχεία

Ψάρια

C*

1604.13.10

Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus), σε λάδι, σε αεροστεγή με
ταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1604.13.12

Φρίσσες (Sardinella spp.), σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία για
κατανάλωση από τον άνθρωπο

Ψάρια

A*

1604.13.15

Άλλα, φρίσσες (Sardinella spp.), σε αεροστεγή μεταλλικά δο
χεία

Ψάρια

A*

1604.13.17

Σαρδέλες «pilchards» (Sardinops spp.), σε αεροστεγή μεταλ
λικά δοχεία για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Ψάρια

A*

1604.13.20

Άλλα, σαρδέλες «pilchards» (Sardinops spp.), σε αεροστεγή
μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1604.13.80

Άλλα, κατεψυγμένα

Ψάρια

A*

1604.13.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1604.14

Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.)

1604.14.10

Κατεψυγμένα

Ψάρια

A*

1604.14.90

Άλλα

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1307

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1604.15

Σκουμπριά:

1604.15.10

Κατεψυγμένα

Ψάρια

A*

1604.15.20

Σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία, μη κατεψυγμένα

Ψάρια

A*

1604.15.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1604.16

Γαύροι

Ψάρια

A*

1604.17

Χέλια:

1604.17.10

Κατεψυγμένα

Ψάρια

C*

1604.17.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1604.19

Άλλα:

1604.19.10

Κατεψυγμένα

Ψάρια

C*

1604.19.20

Σαυρίδια (Trachurus trachurus), σε αεροστεγή μεταλλικά δο
χεία, μη κατεψυγμένα

Ψάρια

A*

1604.19.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1604.20

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών:

1604.20.10

Πολτοί ψαριών

Ψάρια

A*

1604.20.20

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1604.20.30

Άλλοι γαύροι

Ψάρια

A*

1604.20.35

Άλλες σαρδέλες (pilchards) (Sardinops spp.) και φρίσσες
(Sardinella spp.), αλεσμένες, σε αεροστεγείς συσκευασίες, για
κατανάλωση από τον άνθρωπο

Ψάρια

A*

1604.20.40

Άλλες σαρδέλες (pilchards) (Sardinops spp.), σκουμπριά και
σαυρίδια (Trachurus trachurus), σε αεροστεγή μεταλλικά δο
χεία

Ψάρια

A*

1604.20.80

Άλλα, κατεψυγμένα

Ψάρια

C*

1604.20.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1604.3

Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού:

1604.31

Χαβιάρι

Ψάρια

A*

1604.32

Υποκατάστατα χαβιαριού

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1308

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

16.05

Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, πα
ρασκευασμένα ή διατηρημένα:

1605.10

Καβούρια:

1605.10.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.10.80

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.10.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.2

Γαρίδες:

1605.21

Όχι σε αεροστεγή συσκευασία:

1605.21.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.21.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.29

Άλλα:

1605.29.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.29.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.30

Αστακοί:

1605.30.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.30.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.40

Άλλα μαλακόστρακα:

1605.40.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.40.80

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.40.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.5

Μαλάκια:

1605.51

Στρείδια:

1605.51.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.51.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.51.90

Άλλα

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1309

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1605.52

Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι:

1605.52.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.52.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.52.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.53

Μύδια:

1605.53.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.53.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.53.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.54

Σουπιές και καλαμάρια:

1605.54.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.54.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.54.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.55

Χταπόδια:

1605.55.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.55.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.55.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.56

Κυδώνια, μεθύστρες και καλόγνωμες:

1605.56.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.56.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.56.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.57

Αμπαλόνι ή αυτί της θάλασσας:

1605.57.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.57.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.57.90

Άλλα

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1310

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1605.58

Σαλιγκάρια (εκτός από τα θαλάσσια σαλιγκάρια):

1605.58.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.58.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.58.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.59

Άλλα:

1605.59.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.59.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.59.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.6

Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια:

1605.61

Ολοθούρια:

1605.61.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.61.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.61.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.62

Αχινοί:

1605.62.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.62.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.62.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.63

Μέδουσες:

1605.63.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

1605.63.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.63.90

Άλλα

Ψάρια

A*

1605.69

Άλλα:

1605.69.10

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Ψάρια

A*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1311

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1605.69.20

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Ψάρια

A*

1605.69.90

Άλλα

Ψάρια

A*

17.01

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημι
κώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση:

1701.1

Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστι
κών ουσιών:

1701.12

Ζάχαρη από τεύτλα

Γεωργία

X

1701.13

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο που προσδιορίζεται στη ση
μείωση 2 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου

Γεωργία

X

1701.14

Άλλη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο

Γεωργία

X

1701.9

Άλλα:

1701.91

Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Γεωργία

X

1701.99

Άλλα

Γεωργία

X

17.02

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλ
τόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς κα
θαρά, σε στερεή κατάσταση· σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προ
σθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών· υποκατάστατα του
μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι· ζάχαρα και με
λάσες καραμελωμένα:

1702.1

Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης:

1702.11

Με περιεκτικότητα σε λακτόζη 99 τοις εκατό κατά βάρος
τουλάχιστον, εκφρασμένη σε άνυδρη λακτόζη, υπολογισμένη
επί ξηράς ύλης

Γεωργία

A

1702.19

Άλλα

Γεωργία

A

1702.20

Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου

Γεωργία

A

1702.30

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη
ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο
από 20 τοις εκατό φρουκτόζη

Γεωργία

A

1702.40

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε
ξερή κατάσταση, από 20 τοις εκατό συμπεριλαμβανομένου
έως 50 τοις εκατό μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζη (με
εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο)

Γεωργία

A

1702.50

Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1312

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1702.60

Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά
βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50 τοις εκατό
φρουκτόζη (με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο)

Γεωργία

A

1702.90

Αλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζά
χαρο και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέ
χουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50 τοις εκατό φρου
κτόζη

Γεωργία

A

17.03

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενι
σμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης:

1703.10

Μελάσες από ζαχαροκάλαμο

Γεωργία

A

1703.90

Άλλα

Γεωργία

A

17.04

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται
και η λευκή σοκολάτα):

1704.10

Τσίχλες (chewing gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη

Γεωργία

X

1704.90

Άλλα

Γεωργία

25 %

1801.00

Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή
φρυγμένα

Γεωργία

A

1802.00

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου

Γεωργία

A

18.03

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη:

1803.10

Μη αποβουτυρωμένη

Γεωργία

A

1803.20

Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη

Γεωργία

A

1804.00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

Γεωργία

A

1805.00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών

Γεωργία

A

18.06

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέ
χουν κακάο:

1806.10

Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Γεωργία

A

1806.20

Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια,
σε πλάκες ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg,
είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή
παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με πε
ριεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg:

1806.20.10

Σοκολάτα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κα
κάο

Γεωργία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1313

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

1806.20.90

Άλλα

1806.3

Άλλα, που παρουσιάζονται σε τεμάχια, πλάκες ή ράβδους:

1806.31

Παραγεμισμένα

Γεωργία

A

1806.32

Μη παραγεμισμένα

Γεωργία

A

1806.90

Άλλα

Γεωργία

A

19.01

Εκχυλίσματα βύνης· παρασκευάσματα διατρoφής από αλεύ
ρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχυλίσματα βύνης πoυ
δεν περιέχoυν κακάo ή πoυ περιέχoυν λιγότερo από 40 τοις
εκατό κατά βάρoς κακάo επί πλήρως απoλιπανθείσας βάσεως
και δεν κατoνoμάζoνται oύτε περιλαμβάνoνται αλλoύ· παρα
σκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 04.01 μέ
χρι 04.04, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο
από 5 τοις εκατό κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπαν
θείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού:

1901.10

Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευα
σμένα για λιανική πώληση

Γεωργία

A

1901.20

Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτο
ποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 19.05

Γεωργία

A

1901.90

Άλλα:

1901.90.10

Καλαμποκάλευρο

Γεωργία

A

1901.90.20

Παραδοσιακή αφρικανική μπύρα σε σκόνη, όπως ορίζεται στη
συμπληρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου 19

Γεωργία

X

1901.90.30

Μείγματα γαλακτοκομικών προϊόντων σε σκόνη, που περιέ
χουν τουλάχιστον 30 % (m/m) πρωτεΐνη γάλακτος, υπολογι
ζόμενη χωρίς λίπος

Γεωργία

X

ex1901.90

Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου 5 kg και άνω

Γεωργία

H*

1901.90.90

Άλλα

Γεωργία

X

19.02

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με
κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως
σπαγέτα, μακαρόνια, vούγιες, λαζάνια, νιόκι, ραβιόλια, κανε
λόνια· αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευα
σμένο:

1902.1

Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα ούτε αλ
λιώς παρασκευασμένα:

1902.11

Που περιέχουν αυγά

Γεωργία

A

1902.19

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1314

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1902.20

Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα, έστω και ψημένα ή αλλιώς
παρασκευασμένα:

1902.20.10

Παραγεμισμένα με κρέας

Γεωργία

A

1902.20.20

Παραγεμισμένα με ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια

Γεωργία

A

1902.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

1902.30

Άλλα ζυμαρικά εν γένει

Γεωργία

A

1902.40

Αράπικο σιμιγδάλι (κουσκούς):

1902.40.10

Μη παρασκευασμένα

Γεωργία

A

1902.40.90

Άλλα

Γεωργία

A

1903.00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από
άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών,
σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

Γεωργία

A

19.04

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διό
γκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)].
Δημητριακά (με εξαίρεση το καλαμπόκι) σε μορφή κόκκων,
νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι,
πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

1904.10

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διό
γκωση ή φρύξη

Γεωργία

A

1904.20

Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από μη φρυγ
μένες νιφάδες δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγμένων νι
φάδων δημητριακών και φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή
διογκωμένων δημητριακών:

1904.20.10

Παρασκευάσματα του τύπου Μϋsli με βάση μη φρυγμένες νι
φάδες δημητριακών

Γεωργία

A

1904.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

1904.30

Πλιγούρι από σιτάρι

Γεωργία

A

1904.90

Άλλα:

1904.90.10

Προϊόντα με βάση το ρύζι

Γεωργία

A

1904.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1315

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

19.05

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας,
έστω και με προσθήκη κακάου· όστιες, κάψουλες κενές των
τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες,
ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα
και παρόμοια προϊόντα:

1905.10

Ψωμί τύπου φρυγανιάς

Γεωργία

A

1905.20

Ψωμί με καρυκεύματα

Γεωργία

A

1905.3

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών· γκόφρες και γκοφρέτες:

1905.31

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών

Γεωργία

A

1905.32

Γκόφρες και γκοφρέτες

Γεωργία

A

1905.40

Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα προϊό
ντα

Γεωργία

A

1905.90

Άλλα:

1905.90.10

Ψωμί γλουτένης

Γεωργία

A

1905.90.20

όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για
φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή
άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα

Γεωργία

A

1905.90.30

Τριμμένο ψωμί ή φρυγανιά

Γεωργία

A

1905.90.40

Μαύρο ψωμί (που αποτελείται από ζύμη από αλεύρι ολικής
άλεσης και νερό, με ή χωρίς άλλα συστατικά τα οποία έχουν
υποστεί ζύμωση με μαγιά ή αλλιώς διογκωθεί, και έχει ψηθεί
σε οποιαδήποτε μορφή, μέγεθος ή σχήμα)

Γεωργία

A

1905.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

20.01

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών,
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:

2001.10

Αγγούρια και αγγουράκια

Γεωργία

A

2001.90

Άλλα:

2001.90.10

Ελιές

Γεωργία

A

2001.90.20

Κρεμμύδια

Γεωργία

A

2001.90.30

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. Saccharata)

Γεωργία

A

2001.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1316

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

20.02

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς εκτός
παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:

2002.10

Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:

2002.10.10

Κατεψυγμένα (εκτός από έτοιμα γεύματα)

Γεωργία

A

2002.10.80

Άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά δοχεία

Γεωργία

A

2002.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

2002.90

Άλλα

Γεωργία

A

20.03

Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλ
λιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:

2003.10

Μανιτάρια του γένους Agaricus:

2003.10.10

Κατεψυγμένα (εκτός από έτοιμα γεύματα)

Γεωργία

A

2003.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

2003.90

Άλλα:

2003.90.05

Ύδνα (τρούφες)

Γεωργία

A

2003.90.10

Κατεψυγμένα (εκτός από έτοιμα γεύματα)

Γεωργία

A

2003.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

20.04

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά
με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα (με εξαίρεση τα προϊόντα
της κλάσης 20.06):

2004.10

Πατάτες:

2004.10.10

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

Γεωργία

A

2004.10.20

Κομμένες πατάτες για τηγάνισμα

Γεωργία

A

2004.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

2004.90

Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:

2004.90.10

Κράμβες, αγγούρια και αγγουράκια

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1317

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2004.90.20

Μπιζέλια (Pisum sativum), φασόλια (Vigna spp., Phaseolus
spp.) και φακές

Γεωργία

A

2004.90.30

Ελιές

Γεωργία

A

2004.90.40

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. Saccharata)

Γεωργία

A

2004.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

20.05

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά
με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα (με εξαίρεση τα προϊό
ντα της κλάσης 20.06):

2005.10

Ομογενοποιημένα λαχανικά:

2005.10.10

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2005.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

2005.20

Πατάτες:

2005.20.10

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

Γεωργία

A

2005.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

2005.40

Μπιζέλια (Pisum sativum):

2005.40.10

Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρι ή σιμιγδάλι που
χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικούς ή
μαγειρικούς σκοπούς

Γεωργία

A

2005.40.90

Άλλα

Γεωργία

A

2005.5

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005.51

Φασόλια, με λοβό

Γεωργία

A

2005.59

Άλλα

Γεωργία

A

2005.60

Σπαράγγια

Γεωργία

A

2005.70

Ελιές

Γεωργία

A

2005.80

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. Saccharata)

Γεωργία

A

2005.9

Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:

2005.91

Φύτρα μπαμπού

Γεωργία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1318

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2005.99

Άλλα:

2005.99.1

Πίκλες, σινάπι, τσάτνυ και παρόμοια παρασκευάσματα:

2005.99.11

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2005.99.12

Άλλα

Γεωργία

A

2005.99.2

Φακές, αγγούρια και αγγουράκια:

2005.99.21

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2005.99.22

Άλλα

Γεωργία

A

2005.99.3

Ξινολάχανο:

2005.99.31

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2005.99.32

Άλλα

Γεωργία

A

2005.99.9

Άλλα:

2005.99.91

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2005.99.99

Άλλα

Γεωργία

A

2006.00

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων
και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλ
πνή ή κρυσταλλική εμφάνιση)

2006.00.10

Ζαχαρωμένες φλούδες

Γεωργία

A

2006.00.20

Φρούτα κρυσταλλικής εμφάνισης

Γεωργία

A

2006.00.30

Κεράσια, στραγγισμένα ή με στιλπνή εμφάνιση

Γεωργία

A

2006.00.40

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. Saccharata)

Γεωργία

A

2006.00.90

Άλλα

Γεωργία

A

20.07

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες
καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χω
ρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

2007.10

Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

Γεωργία

A

2007.9

Άλλα:

2007.91

Εσπεριδοειδή

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1319

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

2007.99

Άλλα

20.08

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχα
ρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

2008.1

Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα,
έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:

2008.11

Αράπικα φιστίκια:

2008.11.10

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

Γεωργία

A

2008.11.20

Αράπικα φυστίκια, καβουρδισμένα

Γεωργία

A

2008.11.90

Άλλα

Γεωργία

A

2008.19

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα

Γεωργία

A

2008.20

Ανανάς

Γεωργία

A

2008.30

Εσπεριδοειδή

Γεωργία

A

2008.40

Αχλάδια

Γεωργία

A

2008.50

Βερίκοκα

Γεωργία

A

2008.60

Κεράσια

Γεωργία

A

2008.70

Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια

Γεωργία

A

2008.80

Φράουλες

Γεωργία

A

2008.9

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα εκτός από
εκείνα της διάκρισης 2008.19:

2008.91

Καρδιές φοινίκων

Γεωργία

A

2008.93

Καρποί των φυτών airelles, myrtilles (Vaccinium macrocar
pon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

Γεωργία

A

2008.97

Μείγματα

Γεωργία

A

2008.99

Άλλα:

2008.99.40

Καρποί οξυφοίνικα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1320

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2008.99.50

Ζιγγίβερι διατηρημένο σε σιρόπι, σε άμεσες συσκευασίες πε
ριεχομένου 45 kg και άνω

Γεωργία

A

2008.99.60

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. Saccharata)

Γεωργία

A

2008.99.90

Άλλα

Γεωργία

A

20.09

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μού
στος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύ
μωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζά
χαρης ή άλλων γλυκαντικών:

2009.1

Χυμοί πορτοκαλιού:

2009.11

Κατεψυγμένοι

Γεωργία

A

2009.12

Μη κατεψυγμένοι, αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

Γεωργία

A

2009.19

Άλλα

Γεωργία

A

2009.2

Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ:

2009.21

Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

Γεωργία

A

2009.29

Άλλα

Γεωργία

A

2009.3

Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς:

2009.31

Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

Γεωργία

A

2009.39

Άλλα

Γεωργία

A

2009.4

Χυμός ανανά:

2009.41

Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

Γεωργία

A

2009.49

Άλλα

Γεωργία

A

2009.50

Χυμός ντομάτας

Γεωργία

A

2009.6

Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μού
στος σταφυλιών):

2009.61

Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 30

Γεωργία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1321

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

2009.69

Άλλα

2009.7

Χυμοί μήλων:

2009.71

Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

Γεωργία

A

2009.79

Άλλα

Γεωργία

A

2009.8

Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού:

2009.81

Καρποί των φυτών airelles, myrtilles (Vaccinium macrocar
pon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):

2009.81.10

Συμπυκνωμένοι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών, αξίας Brix που υπερβαίνει το 45

Γεωργία

A

2009.81.90

Άλλα

Γεωργία

A

2009.89

Άλλα:

2009.89.10

Χυμός από ακτινίδιο, συμπυκνωμένος, χωρίς προσθήκη ζάχα
ρης ή άλλων γλυκαντικών, αξίας Brix που υπερβαίνει το 60

Γεωργία

A

2009.89.20

Χυμός από ρόδι, συμπυκνωμένος, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών, αξίας Brix που υπερβαίνει το 60

Γεωργία

A

2009.89.30

Χυμός από ρόδι, συμπυκνωμένος, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών, αξίας Brix που υπερβαίνει το 60

Γεωργία

A

2009.89.40

Χυμός πασιφλόρας, συμπυκνωμένος, χωρίς προσθήκη ζάχα
ρης ή άλλων γλυκαντικών, αξίας Brix που υπερβαίνει το 45

Γεωργία

A

2009.89.50

Άλλοι χυμοί φρούτων

Γεωργία

A

2009.89.60

Χυμοί λαχανικών

Γεωργία

A

2009.90

Μείγματα χυμών:

2009.90.10

Χυμοί φρούτων

Γεωργία

A

2009.90.20

Χυμοί λαχανικών

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1322

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

21.01

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού
ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με
βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και
άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα,
αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών

2101.1

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και πα
ρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή
συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:

2101.11

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα:

2101.11.10

Μείγματα από φρυγμένο και αλεσμένο καφέ με φυτικά λίπη

Γεωργία

A

2101.11.90

Άλλα

Γεωργία

A

2101.12

Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγ
ματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:

2101.12.10

Μείγματα από φρυγμένο και αλεσμένο καφέ με φυτικά λίπη

Γεωργία

A

2101.12.90

Άλλα

Γεωργία

A

2101.20

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή
ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα,
αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ

Γεωργία

A

2101.30

Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του
καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα
αυτών:

2101.30.10

Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του
καφέ

Γεωργία

A

2101.30.90

Άλλα

Γεωργία

A

21.02

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μι
κροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 30.02)·
σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:

2102.10

Ζύμες ενεργές

Γεωργία

A

2102.20

Ζύμες αδρανείς· άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανι
σμοί

Γεωργία

A

2102.30

Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες

Γεωργία

A

21.03

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες·
αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα· αλεύρι από σινάπι και
μουστάρδα παρασκευασμένη:

2103.10

Σάλτσα σόγιας

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1323

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

2103.20

Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας

2103.30

Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

2103.30.1

Αλεύρι και χονδράλευρο από σινάπι:

2103.30.11

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2103.30.12

Άλλα

Γεωργία

A

2103.30.2

Μουστάρδα παρασκευασμένη

2103.30.21

Εισηγμένη από την Ελβετία

Γεωργία

X

2103.30.22

Άλλα

Γεωργία

A

2103.90

Άλλα:

2103.90.10

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες,
από αλεύρι, σιμιγδάλι ή εκχύλισμα βύνης

Γεωργία

A

2103.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

21.04

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς· σούπες και ζωμοί
παρασκευασμένα· παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομο
γενοποιημένα:

2104.10

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς· σούπες και ζωμοί
παρασκευασμένα:

2104.10.10

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς

Γεωργία

A

2104.10.20

Άλλα, σε σκόνη, σε στερεή κατάσταση ή άλλη συμπυκνωμένη
μορφή

Γεωργία

A

2104.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

2104.20

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Γεωργία

A

2105.00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο:

2105.00.10

Παγωτά που δεν περιέχουν κακάο ή πρόσθετα σάκχαρα

Γεωργία

K*

2105.00.20

Παγωτά που περιέχουν κακάο ή πρόσθετα σάκχαρα

Γεωργία

K*

2105.00.90

Άλλα

Γεωργία

K*

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1324

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

21.06

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού:

2106.10

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:

2106.10.10

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών σόγιας σε σκόνη, με περιεκτικό
τητα σε πρωτεΐνη, επί ξηράς ουσίας, που υπερβαίνει το 65
τοις εκατό

Γεωργία

A

2106.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

2106.90

Άλλα:

2106.90.17

Βρεφικές τροφές χωρίς δισακχαρίτες, σε σκόνη

Γεωργία

A

2106.90.25

Σιρόπια (με εξαίρεση τα σιρόπια με βάση χυμούς φρούτων)

Γεωργία

A

2106.90.35

Γλυκαντικές ουσίες (με εξαίρεση τις γλυκαντικές ουσίες με
βάση τη σακχαρίνη)

Γεωργία

A

2106.90.50

Μείγματα χημικών προϊόντων και ειδών διατροφής, των τύ
πων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την
ανθρώπινη κατανάλωση

Γεωργία

A

2106.90.67

Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησι
μοποιούνται για την παρασκευή ποτών (με εξαίρεση αυτά με
βάση ευώδεις ουσίες)

Γεωργία

A

2106.90.69

Καλαμάκια, που περιέχουν αρωματικά παρασκευάσματα

Γεωργία

A

2106.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

22.01

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά
μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχα
ρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα· πάγος και
χιόνι:

2201.10

Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα

Γεωργία

A

2201.90

Άλλα

Γεωργία

A

22.02

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα
αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών,
ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά (με εξαίρεση
τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 20.09):

2202.10

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα
αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή
αρωματισμένα:

2202.10.10

Σε σφραγισμένα δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα
2,5 λίτρα (με εξαίρεση τα εύκαμπτα πλαστικά σωληνάρια)

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1325

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

2202.10.90

Άλλα

2202.90

Άλλα:

2202.90.20

Σε σφραγισμένα δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα
2,5 λίτρα (με εξαίρεση τα εύκαμπτα πλαστικά σωληνάρια και
εκείνα που έχουν ως βάση το γάλα)

Γεωργία

A

2202.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

2203.00

Μπίρα από βύνη:

2203.00.05

Παραδοσιακή αφρικανική μπύρα, όπως ορίζεται στη συμπλη
ρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου 22

Γεωργία

A

2203.00.90

Άλλα

Γεωργία

A

22.04

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά· μούστος σταφυλιών
(με εξαίρεση εκείνον της κλάσης 20.09):

2204.10

Κρασιά αφρώδη

Γεωργία

A

2204.2

Άλλα κρασιά· μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση
εμποδίστηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:

2204.21

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:

2204.21.30

Γλεύκος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίστηκε ή στα
μάτησε με προσθήκη αλκοόλης

Γεωργία

A

2204.21.4

Κρασιά μη εμπλουτισμένα με αλκοόλη:

2204.21.41

Με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 4,5 τοις εκατό κατά όγκο
αλλά που δεν υπερβαίνει το 16,5 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2204.21.42

Άλλα

Γεωργία

A

2204.21.5

Κρασιά εμπλουτισμένα με αλκοόλη:

2204.21.51

Με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 15 τοις εκατό κατά όγκο
αλλά που δεν υπερβαίνει το 22 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2204.21.52

Άλλα

Γεωργία

A

2204.29

Άλλα:

2204.29.30

Γλεύκος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίστηκε ή στα
μάτησε με προσθήκη αλκοόλης

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1326

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2204.29.4

Κρασιά μη εμπλουτισμένα με αλκοόλη:

2204.29.41

Με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 4,5 τοις εκατό κατά όγκο
αλλά που δεν υπερβαίνει το 16,5 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2204.29.42

Άλλα

Γεωργία

A

2204.29.5

Κρασιά εμπλουτισμένα με αλκοόλη:

2204.29.51

Με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 15 τοις εκατό κατά όγκο
αλλά που δεν υπερβαίνει το 22 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2204.29.52

Άλλα

Γεωργία

A

2204.30

Άλλοι μούστοι σταφυλιών

Γεωργία

A

22.05

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευα
σμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:

2205.10

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:

2205.10.10

Αφρώδη

Γεωργία

A

2205.10.2

Μη εμπλουτισμένα:

2205.10.21

Με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 4,5 τοις εκατό κατά όγκο
αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2205.10.22

Άλλα

Γεωργία

A

2205.10.3

Εμπλουτισμένα:

2205.10.31

Με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 15 τοις εκατό κατά όγκο
αλλά που δεν υπερβαίνει το 22 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2205.10.32

Άλλα

Γεωργία

A

2205.90

Άλλα:

2205.90.2

Μη εμπλουτισμένα:

2205.90.21

Με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 4,5 τοις εκατό κατά όγκο
αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2205.90.22

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1327

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2205.90.3

Εμπλουτισμένα:

2205.90.31

Με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 15 τοις εκατό κατά όγκο
αλλά που δεν υπερβαίνει το 22 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2205.90.32

Άλλα

Γεωργία

A

2206.00

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απί
της, υδρόμελι)· μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση
και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλ
κοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανό
μενα αλλού:

2206.00.05

Αφρώδη ποτά από φρούτα και αφρώδες υδρόμελι

Γεωργία

A

2206.00.15

Παραδοσιακή αφρικανική μπύρα, όπως ορίζεται στη συμπλη
ρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου 22

Γεωργία

A

2206.00.17

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση, μη εμπλουτισμένα,
με αλκοολικό βαθμό μικρότερο του 2,5 τοις εκατό κατ' όγκο

Γεωργία

A

2206.00.19

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση μη βυνωμένων σπό
ρων δημητριακών, μη εμπλουτισμένα, με αλκοολικό βαθμό
2,5 τοις εκατό κατ' όγκο ή παραπάνω αλλά που δεν υπερβαί
νει το 9 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2206.00.81

Άλλα ποτά από μήλο ή αχλάδι που προέρχονται από ζύμωση,
μη εμπλουτισμένα, με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 2,5
τοις εκατό κατά όγκο αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 τοις
εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2206.00.82

Άλλα ποτά φρούτων που προέρχονται από ζύμωση και ποτά
από υδρόμελι, συμπεριλαμβανομένων των ποτών που έχουν
υποστεί ζύμωση και προέρχονται από τη ζύμωση φρούτων ή
μελιού, μη εμπλουτισμένα, με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον
2,5 τοις εκατό κατ' όγκο αλλά που δεν υπερβαίνει το 15
τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2206.00.83

Άλλα ποτά από μήλο ή αχλάδι που προέρχονται από ζύμωση,
εμπλουτισμένα, με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 15 τοις
εκατό κατά όγκο αλλά που δεν υπερβαίνει το 23 τοις εκατό
κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2206.00.84

Άλλα ποτά φρούτων που προέρχονται από ζύμωση και ποτά
από υδρόμελι, συμπεριλαμβανομένων των ποτών που έχουν
υποστεί ζύμωση και προέρχονται από τη ζύμωση φρούτων ή
μελιού, εμπλουτισμένα, με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 15
τοις εκατό κατ' όγκο αλλά που δεν υπερβαίνει το 23 τοις
εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2206.00.85

Άλλα μείγματα ποτών φρούτων που προέρχονται από ζύμωση
ή ποτών από υδρόμελι και μη αλκοολούχων ποτών, μη εμπ
λουτισμένα, με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 2,5 τοις εκατό
κατά όγκο αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 τοις εκατό
κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2206.00.87

Άλλα μείγματα ποτών φρούτων που προέρχονται από ζύμωση
ή ποτών από υδρόμελι και μη αλκοολούχων ποτών, εμπλουτι
σμένα, με αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 15 τοις εκατό κατά
όγκο αλλά που δεν υπερβαίνει το 23 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1328

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

2206.00.90

Άλλα

22.07

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με αλκοολικό βαθμό
80 τοις εκατό κατ' όγκο ή περισσότερο· αιθυλική αλκοόλη
και αποστάγματα μετουσιωμένα οποιουδήποτε βαθμού:

2207.10

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με αλκοολικό βαθμό
80 τοις εκατό κατ' όγκο ή περισσότερο

Γεωργία

A

2207.20

Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα οποιουδή
ποτε βαθμού

Γεωργία

A

22.08

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με αλκοολικό βαθμό λι
γότερο του 80 τοις εκατό κατ' όγκο· αποστάγματα, λικέρ και
άλλα οινοπνευματώδη ποτά:

2208.20

Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα:

2208.20.10

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

Γεωργία

A

2208.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

2208.30

Ουίσκι:

2208.30.10

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

Γεωργία

A

2208.30.90

Άλλα

Γεωργία

A

2208.40

Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται με απόσταξη
προϊόντων ζαχαροκάλαμου που έχουν υποστεί ζύμωση:

2208.40.10

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

Γεωργία

A

2208.40.90

Άλλα

Γεωργία

A

2208.50

Τζιν και τζινέβρα:

2208.50.10

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

Γεωργία

A

2208.50.90

Άλλα

Γεωργία

A

2208.60

Βότκα:

2208.60.10

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

Γεωργία

A

2208.60.90

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1329

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2208.70

Λικέρ:

2208.70.2

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:

2208.70.21

Με αλκοολικό βαθμό που υπερβαίνει το 15 τοις εκατό κατά
όγκο αλλά που δεν υπερβαίνει το 23 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2208.70.22

Άλλα

Γεωργία

A

2208.70.9

Άλλα:

2208.70.91

Με αλκοολικό βαθμό που υπερβαίνει το 15 τοις εκατό κατά
όγκο αλλά που δεν υπερβαίνει το 23 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2208.70.92

Άλλα

Γεωργία

A

2208.90

Άλλα:

2208.90.2

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:

2208.90.21

Με αλκοολικό βαθμό που υπερβαίνει το 15 τοις εκατό κατά
όγκο αλλά που δεν υπερβαίνει το 23 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2208.90.22

Άλλα

Γεωργία

A

2208.90.9

Άλλα:

2208.90.91

Με αλκοολικό βαθμό που υπερβαίνει το 15 τοις εκατό κατά
όγκο αλλά που δεν υπερβαίνει το 23 τοις εκατό κατ' όγκο.

Γεωργία

A

2208.90.92

Άλλα

Γεωργία

A

2209.00

Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού που λαμβάνονται από το
οξικό οξύ

Γεωργία

A

23.01

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακό
στρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα
για τη διατροφή του ανθρώπου· ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών:

2301.10

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από
κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων· ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών:

2301.10.10

Ιχθυάλευρο φάλαινας

Γεωργία

A

2301.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

2301.20

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από
ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1330

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

23.02

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωμα
τωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή
άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών:

2302.10

Καλαμποκιού

Γεωργία

A

2302.30

Σιταριού

Γεωργία

X

2302.40

Άλλων δημητριακών

Γεωργία

A

2302.50

Οσπριοειδών

Γεωργία

A

23.03

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύ
τλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα
ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οι
νοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβό
λων:

2303.10

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα

Γεωργία

A

2303.20

Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα
απορρίμματα ζαχαροποιίας

Γεωργία

A

2303.30

Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματο
ποιίας

Γεωργία

A

2304.00

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σο
γιέλαιου

Γεωργία

A

2305.00

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του
αραχιδέλαιου

Γεωργία

A

23.06

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών
λιπών ή λαδιών (με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 23.04 ή
23.05).

2306.10

Σπερμάτων βαμβακιού

Γεωργία

A

2306.20

Σπερμάτων λιναριού

Γεωργία

A

2306.30

Σπερμάτων ηλιοτρόπιου

Γεωργία

A

2306.4

Αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης:

2306.41

Σπερμάτων αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιε
κτικότητας σε ερουκικό οξύ

Γεωργία

A

2306.49

Άλλα

Γεωργία

A

2306.50

Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1331

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2306.60

Καρυδιών ή αμύγδαλων φοίνικα

Γεωργία

A

2306.90

Άλλα

Γεωργία

A

2307.00

Οινολάσπες· τρυγιά ακάθαρτη

Γεωργία

A

2308.00

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υπο
προϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβό
λων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των
ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Γεωργία

A

23.09

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη
διατροφή των ζώων:

2309.10

Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική
πώληση:

2309.10.10

Εισηγμένες από την Ελβετία

Γεωργία

X

2309.10.90

Άλλες

Γεωργία

A

2309.90

Άλλα:

2309.90.10

Χορτονομή με προσθήκη γλυκαντικών ουσιών

Γεωργία

A

2309.90.15

Παρασκευάσματα που προορίζονται για τροφή μαλακοστρά
κων· παρασκευάσματα που προορίζονται για τροφή σολομού

Γεωργία

A

2309.90.20

Συμπληρώματα διατροφής (με εξαίρεση τα υποκατάστατα γά
λακτος) στα οποία έχουν προστεθεί αντιβιοτικά

Γεωργία

A

2309.90.30

Συμπληρώματα ζωοτροφών στα οποία έχει προστεθεί οξική
μελενγοιστρόλη

Γεωργία

A

2309.90.35

Συμπληρώματα ζωοτροφών, που περιέχουν 40 τοις εκατό
κατά βάρος ή περισσότερο χλωριούχο χολίνη

Γεωργία

A

2309.90.40

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών που λαμβάνονται από χυμούς μη
δικής

Γεωργία

A

2309.90.50

Άλατα ασβεστίου από λιπαρά οξέα φοινικελαίου

Γεωργία

A

2309.90.60

Συμπληρώματα ζωοτροφών που περιέχουν φουραζολιδόνη

Γεωργία

A

2309.90.65

Συμπληρώματα ζωοτροφών, που περιέχουν, κατά βάρος, 40
τοις εκατό ή περισσότερο λυσίνη, έστω και χωρίς προσθήκη
αντιβιοτικών ή με προσθήκη οξικής μελεγκεστρόλης

Γεωργία

A

2309.90.70

Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, σταθεροποιημένα με αντι
οξειδωτικά ή αντισυσσωματοποιητικούς παράγοντες

Γεωργία

A

2309.90.75

Παρασκευάσματα που περιέχουν ρακτοπαμίνη

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1332

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2309.90.77

Παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος, 85 τοις εκατό
ή παραπάνω μεθειονίνη

Γεωργία

A

2309.90.80

Διαλυτά προϊόντα ψαριών

Γεωργία

A

2309.90.9

Άλλα:

2309.90.91

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2309.90.92

Άλλα

Γεωργία

A

24.01

Καπνά ακατέργαστα· απορρίμματα καπνού:

2401.10

Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων

Γεωργία

A

2401.20

Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων

Γεωργία

A

2401.30

Απορρίμματα καπνού

Γεωργία

A

24.02

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα
άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα
του καπνού:

2402.10

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα
άκρα) και πουράκια που περιέχουν καπνό:

2402.10.10

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2402.10.90

Άλλα

Γεωργία

A

2402.20

Τσιγάρα που περιέχουν καπνό:

2402.20.10

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2402.20.90

Άλλα

Γεωργία

A

2402.90

Άλλα:

2402.90.1

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα
άκρα) και πουράκια από υποκατάστατα καπνού:

2402.90.12

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2402.90.14

Άλλα

Γεωργία

A

2402.90.2

Τσιγάρα από υποκατάστατα καπνού

2402.90.22

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2402.90.24

Άλλα

Γεωργία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1333

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Γεωργία

A

24.03

Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιο
μηχανοποιηθεί· καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματι
σμένα»· εκχυλίσματα και βάμματα καπνού:

2403.1

Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα του
καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:

2403.11

Καπνός για ναργιλέ που προσδιορίζεται στη σημείωση 1 των
διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου

2403.19

Άλλα:

2403.19.10

Καπνός πίπας, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν
υπερβαίνει 5 kg

Γεωργία

A

2403.19.20

Άλλος καπνός πίπας

Γεωργία

A

2403.19.30

Καπνός τσιγάρων

Γεωργία

A

2403.9

Άλλα:

2403.91

Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα»:

2403.91.10

Εισηγμένα από την Ελβετία

Γεωργία

X

2403.91.90

Άλλα

Γεωργία

A

2403.99

Άλλα:

2403.99.10

Καπνός για εισπνοή

Γεωργία

A

2403.99.20

Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού

Γεωργία

A

2403.99.30

Άλλα υποκατάστατα καπνού τσιγάρων

Γεωργία

A

2403.99.40

Άλλα υποκατάστατα καπνού πίπας

Γεωργία

A

2403.99.90

Άλλα

Γεωργία

A

2501.00

Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το
μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και
σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ου
σιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα· θαλασ
σινό νερό:

2501.00.10

Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

Βιομηχανία

A

2501.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1334

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2502.00

Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι

Βιομηχανία

A

2503.00

Θείο κάθε είδους (με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξά
χνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές)

Βιομηχανία

A

25.04

Γραφίτης φυσικός:

2504.10

Σε σκόνη ή σε ψήγματα

Βιομηχανία

A

2504.90

Άλλος

Βιομηχανία

A

25.05

Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαί
ρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του κεφαλαίου 26:

2505.10

Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή

Βιομηχανία

A

2505.90

Άλλη

Βιομηχανία

A

25.06

Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο)· χαλαζίτες, έστω και
χονδρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πριόνι ή άλλο
τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογω
νίου:

2506.10

Χαλαζίας

Βιομηχανία

A

2506.20

Χαλαζίτες

Βιομηχανία

A

2507.00

Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες

Βιομηχανία

A

25.08

Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες αργίλους της
κλάσης 68.06), ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω
και πυρωμένοι· μουλλίτης χώματα που παίρνονται ύστερα
από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίν
θων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων
υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά,
που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και
χαλαζία αλεσμένου:

2508.10

Μπεντονίτης

Βιομηχανία

A

2508.30

Άργιλοι πυρίμαχες

Βιομηχανία

A

2508.40

Άλλες άργιλοι

Βιομηχανία

A

2508.50

Ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης

Βιομηχανία

A

2508.60

Μουλλίτης

Βιομηχανία

A

2508.70

Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων
των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων
αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτε
λούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλε
σμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου

Βιομηχανία

A

2509.00

Κιμωλία

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1335

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

25.10

Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέστια φυ
σικά και κιμωλίες φωσφορικές:

2510.10

Μη αλεσμένα

Βιομηχανία

A

2510.20

Αλεσμένα

Βιομηχανία

A

25.11

Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)· ανθρακικό βάριο φυσικό (βι
θερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του βα
ρίου της κλάσης 28.16:

2511.10

Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)

Βιομηχανία

A

2511.20

Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης)

Βιομηχανία

A

2512.00

Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselgur, τριπολίτις
γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομε
νικής σχετικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και
πυρωμένες

Βιομηχανία

A

25.13

Ελαφρόπετρα· σμύριδα· κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός
και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξερ
γασμένες:

2513.10

Ελαφρόπετρα

Βιομηχανία

A

2513.20

Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λεια
ντικές ύλες

Βιομηχανία

A

2514.00

Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομ
μένος, με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήμα
τος τετραγώνου ή ορθογωνίου

Βιομηχανία

A

25.15

Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι
ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής σχετικής
πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω
και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλ
λον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορ
θογωνίου

2515.1

Μάρμαρα και τραβερτίνες:

2515.11

Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα

Βιομηχανία

A

2515.12

Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

Βιομηχανία

A

2515.20

Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα
ή χτίσιμο. Αλάβαστρο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1336

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

25.16

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες
για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή
απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:

2516.1

Γρανίτης:

2516.11

Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα

Βιομηχανία

A

2516.12

Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

Βιομηχανία

A

2516.20

Ψαμμίτης

Βιομηχανία

A

2516.90

Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο

Βιομηχανία

A

25.17

Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύ
πων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυρο
κονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρο
μικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυ
ρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα· σκύρα μη πισ
σωμένα, από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή
από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέ
χουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κει
μένου· σκύρα πισσωμένα· κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από
πέτρες των κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επε
ξεργασμένα:

2517.10

Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύ
πων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυρο
κονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρο
μικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυ
ρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα.

Βιομηχανία

A

2517.20

Σκύρα μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες
σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω
και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στη διά
κριση 2517.10

Βιομηχανία

A

2517.30

Σκύρα πισσωμένα

Βιομηχανία

A

2517.4

Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων
25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:

2517.41

Από μάρμαρο

Βιομηχανία

A

2517.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

25.18

Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, στον οποίο πε
ριλαμβάνεται και δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά
κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχή
ματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και
χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές
ύλες· δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμέ
νος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες:

2518.10

Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία
«ωμός»

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1337

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2518.20

Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος

Βιομηχανία

A

2518.30

Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με
πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες

Βιομηχανία

A

25.19

Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)· μαγνησία που
αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό· μαγνησία πυρωμένη
αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότη
τες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη·
άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:

2519.10

Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)

Βιομηχανία

A

2519.90

Άλλο

Βιομηχανία

A

25.20

Γύψος· ανυδρίτης· γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος
ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την
επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πηξίματός του:

2520.10

Γύψος· ανυδρίτης

Βιομηχανία

A

2520.20

Γύψος ψημένος

Βιομηχανία

A

2521.00

Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλίπασμα κατά το λιώσιμο
σιδηρομεταλλευμάτων· ασβεστόλιθοι για την Παρασκευή
ασβέστου ή τσιμέντου

Βιομηχανία

A

25.22

Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης
υδραυλικός (με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του
ασβεστίου της κλάσης 28.25):

2522.10

Ασβέστης μη σβησμένος

Βιομηχανία

A

2522.20

Ασβέστης σβησμένος

Βιομηχανία

A

2522.30

Ασβέστης υδραυλικός

Βιομηχανία

A

25.23

Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα
που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»), έστω και
χρωματισμένα:

2523.10

Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»

Βιομηχανία

A

2523.2

Τσιμέντα Portland:

2523.21

Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα

Βιομηχανία

A

2523.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2523.30

Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο

Βιομηχανία

A

2523.90

Άλλα υδραυλικά τσιμέντα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

25.24

Αμίαντος:

2524.10

Κροκιδόλιθος:

2524.10.10

Χρυσοτίλης

Βιομηχανία

A

2524.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2524.90

Άλλα:

2524.90.01

Ακτινόλιθος

Βιομηχανία

A

2524.90.02

Ανθοφυλλίτης

Βιομηχανία

A

2524.90.03

Αμοσίτης

Βιομηχανία

A

2524.90.04

Τρεμολίτης

Βιομηχανία

A

2524.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

25.25

Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας
ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings)· απορρίμ
ματα μαρμαρυγία:

2525.10

Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα
φύλλα ή φυλλίδια

Βιομηχανία

A

2525.20

Μαρμαρυγίας σε σκόνη

Βιομηχανία

A

2525.30

Απορρίμματα μαρμαρυγία

Βιομηχανία

A

25.26

Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά
κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχή
ματος τετραγώνου ή ορθογωνίου· τάλκης:

2526.10

Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

Βιομηχανία

A

2526.20

Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Βιομηχανία

A

2528.00

Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρω
μένα ή μη), με εξαίρεση τα βορικά άλατα που εξάγονται από
τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, με περιε
χόμενο H3BO3 που δεν υπερβαίνει το 85 τοις εκατό επί ξη
ρού προϊόντος

Βιομηχανία

A

25.29

Άστριος· λευκίτης· νεφελίνης και νεφελοσυενίτης· αργυραδά
μας:

2529.10

Άστριος

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1339

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2529.2

Αργυραδάμας:

2529.21

Που περιέχει κατά βάρος 97 τοις εκατό ή λιγότερο φθο
ριούχο ασβέστιο

Βιομηχανία

A

2529.22

Που περιέχει κατά βάρος πάνω από 97 % φθοριούχο ασβέ
στιο

Βιομηχανία

A

2529.30

Λευκίτης· νεφελίνης και νεφελοσυενίτης

Βιομηχανία

A

25.30

Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού:

2530.10

Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι

Βιομηχανία

A

2530.20

Κιζηρίτης, εψωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)

Βιομηχανία

A

2530.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

26.01

Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, στα
οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέ
φρες πυριτών):

2601.1

Σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα (με εξαίρεση
τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες):

2601.11

Μη συσσωματωμένα

Βιομηχανία

A

2601.12

Συσσωματωμένα

Βιομηχανία

A

2601.20

Φρυγμένοι σιδηροπυρίτες

Βιομηχανία

A

2602.00

Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα στα οποία
περιλαμβάνονται και τα μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συ
μπυκνώματά τους περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20 τοις εκατό
ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος

Βιομηχανία

A

2603.00

Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

2604.00

Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

2605.00

Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

2606.00

Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

2607.00

Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

2608.00

Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

2609.00

Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

2610.00

Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1340

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

2611.00

Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

26.12

Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'
αυτά:

2612.10

Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

2612.20

Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

26.13

Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:

2613.10

Φρυγμένα

Βιομηχανία

A

2613.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2614.00

Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

26.15

Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και
τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:

2615.10

Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

2615.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

26.16

Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα
απ' αυτά:

2616.10

Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα από αυτά

Βιομηχανία

A

2616.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

26.17

Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:

2617.10

Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Βιομηχανία

A

2617.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2618.00

Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος
υψικαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του χυτο
σιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα

Βιομηχανία

A

2619.00

Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή
σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίμ
ματα, που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου
του σιδήρου, ή του χάλυβα

Βιομηχανία

A

26.20

Σκουριές, τέφρες και υπολείμματα (με εξαίρεση εκείνα που
προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου, του σιδή
ρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλα, αρσενικό ή τις
ενώσεις τους:

2620.1

Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο:

2620.11

Συμπήγματα γαλβανισμού

Βιομηχανία

A

2620.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1341

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2620.2

Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο:

2620.21

Ιλύς μολυβδούχου βενζίνης και ιλύς αντικροτικών μολυβδού
χων ενώσεων

Βιομηχανία

A

2620.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2620.30

Που περιέχουν κυρίως χαλκό

Βιομηχανία

A

2620.40

Που περιέχουν κυρίως αργίλιο

Βιομηχανία

A

2620.60

Που περιέχουν αρσενικό, υδράργυρο, θάλλιο ή μείγματά
τους, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του
αρσενικού ή των μετάλλων αυτών ή για την κατεργασία των
χημικών τους ενώσεων

Βιομηχανία

A

2620.9

Άλλα:

2620.91

Που περιέχουν αντιμόνιο, βηρύλλιο, κάδμιο, χρώμιο ή μείγ
ματά τους

Βιομηχανία

A

2620.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

26.21

Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι τέφρες από φύκια· τέφρες και υπολείμματα που προέρχο
νται από την αποτέφρωση των αστικών απορριμμάτων:

2621.10

Τέφρες και υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέ
φρωση των αστικών απορριμμάτων

Βιομηχανία

A

2621.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

27.01

Λιθάνθρακες· πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα
που παίρνονται από το λιθάνθρακα:

2701.1

Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι:

2701.11

Ανθρακίτης

Βιομηχανία

A

2701.12

Λιθάνθρακας ασφαλτούχος

Βιομηχανία

A

2701.19

Άλλοι άνθρακες

Βιομηχανία

A

2701.20

Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνο
νται από το λιθάνθρακα

Βιομηχανία

A

27.02

Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη:

2702.10

Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι

Βιομηχανία

A

2702.20

Λιγνίτες συσσωματωμένοι

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2703.00

Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επί
στρωση στάβλων), έστω και συσσωματωμένη

Βιομηχανία

A

2704.00

Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λι
γνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι· ανθρακας αποστα
κτικού κέρατος

Βιομηχανία

A

2705.00

Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια
αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αεριώδεις
υδρογονάνθρακες

Βιομηχανία

A

2706.00

Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές
πίσσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι πίσσες που έχουν ανασυσταθεί

Βιομηχανία

A

27.07

Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη
σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα· ανάλογα
προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν
κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά:

2707.10

Βενζόλιο (βενζένιο)

Βιομηχανία

A

2707.20

Toloul (τολουόλιο)

Βιομηχανία

A

2707.30

Ξυλόλιο (ξυλένιο)

Βιομηχανία

A

2707.40

Ναφθαλίνη

Βιομηχανία

A

2707.50

Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστά
ζουν 65 τοις εκατό ή περισσότερο του όγκου τους (με τις
απώλειες) στους 250 °C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM
D 86

Βιομηχανία

A

2707.9

Άλλα:

2707.91

Λάδια κρεοζώτου

Βιομηχανία

A

2707.99

Άλλα:

2707.99.10

Φαινόλες

Βιομηχανία

A

2707.99.20

Ορυκτέλαια

Βιομηχανία

A

2707.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

27.08

Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται
από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες

2708.10

Πίσσα

Βιομηχανία

X

2708.20

Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα

Βιομηχανία

X

2709.00

Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυ
κτά

Βιομηχανία

X

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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σταδιακής
κατάργησης

27.10

Έλαια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (με εξαίρεση
τα ακατέργαστα)· παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70
τοις ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυ
κτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συ
στατικό. χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια:

2710.1

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (με εξαίρεση
τα ακατέργαστα λάδια) και παρασκευάσματα που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά
βάρος 70 τοις εκατό ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή
ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν
το βασικό συστατικό, τα οποία περιέχουν βιοντίζελ (με εξαί
ρεση τα χρησιμοποιημένα λάδια):

2710.12

Eλαφρά λάδια και παρασκευάσματα:

2710.12.01

Βενζίνη αεροπλάνων, όπως ορίζεται στη συμπληρωματική ση
μείωση 1 στοιχείο α)

Βιομηχανία

A

2710.12.02

Βενζίνη, όπως ορίζεται στη συμπληρωματική σημείωση 1
στοιχείο β)

Βιομηχανία

X

2710.12.07

Κηροζίνη αεροπλάνων, όπως ορίζεται στη συμπληρωματική
σημείωση 1 στοιχείο δ)

Βιομηχανία

A

2710.12.09

Κηροζίνη κίνησης (power kerosene), όπως ορίζεται στη συμ
πληρωματική σημείωση 1 στοιχείο ε)

Βιομηχανία

A

2710.12.15

Κηροζίνη φωτιστική, όπως ορίζεται στη συμπληρωματική ση
μείωση 1 στοιχείο στ), με σήμανση

Βιομηχανία

A

2710.12.26

Κηροζίνη φωτιστική, όπως ορίζεται στη συμπληρωματική ση
μείωση 1 στοιχείο στ), χωρίς σήμανση

Βιομηχανία

A

2710.12.30

Αποσταγμένα καύσιμα κλάσματα πετρελαίου, όπως ορίζεται
στη συμπληρωματική σημείωση 1 στοιχείο ζ)

Βιομηχανία

X

2710.12.35

Υπολειμματικά καύσιμα κλάσματα πετρελαίου, όπως ορίζεται
στη συμπληρωματική σημείωση 1 στοιχείο η)

Βιομηχανία

A

2710.12.37

Καθορισμένοι αλειφατικοί υδρογονανθρακικοί διαλύτες, όπως
ορίζεται στη συμπληρωματική σημείωση 1 στοιχείο θ), με σή
μανση

Βιομηχανία

A

2710.12.39

Καθορισμένοι αλειφατικοί υδρογονανθρακικοί διαλύτες, όπως
ορίζεται στη συμπληρωματική σημείωση 1 στοιχείο θ), χωρίς
σήμανση

Βιομηχανία

A

2710.12.40

Ελαφρό πετρέλαιο, όπως ορίζεται στη συμπληρωματική ση
μείωση 1 στοιχείο ια)

Βιομηχανία

X

2710.12.45

Αλκυλιδένια σε μείγμα

Βιομηχανία

X

2710.12.47

Λιπαντικά γράσσα

Βιομηχανία

X

2710.12.49

Παρασκευασμένα λιπαντικά έλαια, σε δοχεία με περιεχόμενο
που δεν υπερβαίνει τα 5 λίτρα

Βιομηχανία

X

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κατηγορία
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2710.12.52

Άλλα παρασκευασμένα λιπαντικά έλαια

Βιομηχανία

X

2710.12.55

Έλαια βάσης για παρασκευασμένα λιπαντικά λάδια, που πα
ράγονται από τη διύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών
ελαίων ή άλλων χρησιμοποιημένων ελαίων

Βιομηχανία

X

2710.12.57

Άλλα έλαια βάσης για παρασκευασμένα λιπαντικά έλαια

Βιομηχανία

X

2710.12.60

Έλαια μετασχηματιστών και καλωδίων

Βιομηχανία

A

2710.12.70

Άλλα μονωτικά έλαια ή διηλεκτρικό έλαιο

Βιομηχανία

X

2710.12.80

Υγρά υδραυλικής μετάδοσης

Βιομηχανία

X

2710.12.90

Άλλα

Βιομηχανία

X

2710.19

Άλλα

Βιομηχανία

X

2710.20

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από
τα ακατέργαστα λάδια) και παρασκευάσματα που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά
βάρος 70 τοις εκατό ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή
ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν
το βασικό συστατικό, τα οποία περιέχουν βιοντίζελ, άλλα
από τα χρησιμοποιημένα λάδια

Βιομηχανία

X

2710.9

Χρησιμοποιημένα λάδια:

2710.91

Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτρι
φαινύλια (PCT) ή πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB)

Βιομηχανία

X

2710.99

Άλλα:

2710.99.10

Χρησιμοποιημένα λάδια όπως ορίζονται στη σημείωση 3
στοιχείο α)

Βιομηχανία

X

2710.99.20

Χρησιμοποιημένα λάδια όπως ορίζονται στη σημείωση 3
στοιχείο β)

Βιομηχανία

X

2710.99.30

Άλλα

Βιομηχανία

X

27.11

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:

2711.1

Που έχουν υγροποιηθεί:

2711.11

Φυσικό αέριο

Βιομηχανία

A

2711.12

Προπάνιο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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2711.13

Βουτάνια

2711.13.10

Σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
250 g

Βιομηχανία

A

2711.13.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2711.14

Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδένιο

Βιομηχανία

X

2711.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2711.2

Σε αέρια κατάσταση:

2711.21

Φυσικό αέριο

Βιομηχανία

A

2711.29

Άλλα:

2711.29.10

Βουτάνια, σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που δεν υπερ
βαίνει τα 250 g

Βιομηχανία

A

2711.29.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

27.12

Βαζελίνη· κηρός παραφίνης· κερί πετρελαίου μικροκρυστάλ
λινο, slack wax, οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από
τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που λαμ
βάνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματι
σμένα:

2712.10

Βαζελίνη:

2712.10.10

Σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
5 kg

Βιομηχανία

A

2712.10.20

Σε άμεση συσκευασία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα
5 kg

Βιομηχανία

A

2712.20

Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 τοις
εκατό λάδι

Βιομηχανία

X

2712.90

Άλλα:

2712.90.10

Κηρός παραφίνης

Βιομηχανία

X

2712.90.20

Μικροκρυσταλλικός κηρός

Βιομηχανία

X

2712.90.30

Κηρός μοντάνα

Βιομηχανία

X

2712.90.50

Ψευδοκηρός

Βιομηχανία

X

2712.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

X

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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27.13

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο
και άλλα υπολείμματα των ελαίων πετρελαίου ή των ασφαλ
τούχων ορυκτών:

2713.1

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο:

2713.11

Μη πυρωμένα

Βιομηχανία

A

2713.12

Πυρωμένο

Βιομηχανία

A

2713.20

Άσφαλτος από πετρέλαιο

Βιομηχανία

A

2713.90

Άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτού
χων ορυκτών

Βιομηχανία

A

27.14

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές· ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος
σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι· ασφαλτίτες και πετρώματα
ασφαλτούχα:

2714.10

Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες
άμμοι

Βιομηχανία

A

2714.90

Άλλα:

2714.90.10

Άσφαλτοι εν γένει, που περιέχουν λιγότερο από 60 τοις
εκατό κατά βάρος ανόργανες ύλες

Βιομηχανία

A

2714.90.20

Άσφαλτοι εν γένει, που περιέχουν 60 τοις εκατό ή παραπάνω
κατά βάρος ανόργανες ύλες

Βιομηχανία

A

2714.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2715.00

Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει,
την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα
αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)

2715.00.10

Γαλακτώματα

Βιομηχανία

A

2715.00.20

Μαστίχες

Βιομηχανία

A

2715.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2716.00

Ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

A

28.01

Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο:

2801.10

Χλώριο

Βιομηχανία

A

2801.20

Ιώδιο

Βιομηχανία

A

2801.30

Φθόριο· Βρώμιο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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2802.00

Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση· θείο κολλοειδές

Βιομηχανία

A

2803.00

Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού)

Βιομηχανία

A

28.04

Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά:

2804.10

Υδρογόνο

Βιομηχανία

A

2804.2

Ευγενή αέρια:

2804.21

Αργό

Βιομηχανία

A

2804.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2804.30

Άζωτο

Βιομηχανία

A

2804.40

Οξυγόνο

Βιομηχανία

A

2804.50

Βόριο· Τελλούριο

Βιομηχανία

A

2804.6

Πυρίτιο:

2804.61

Που περιέχει κατά βάρος 99,99 τοις εκατό ή περισσότερο
φθοριούχο ασβέστιο

Βιομηχανία

A

2804.69

Άλλα

Βιομηχανία

A

2804.70

Φωσφόρος

Βιομηχανία

A

2804.80

Αρσενικό

Βιομηχανία

A

2804.90

Σελήνιο

Βιομηχανία

A

28.05

Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μέταλλα σπανίων
γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα
μεταξύ τους· υδράργυρος:

2805.1

Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών

2805.11

Νάτριο

Βιομηχανία

A

2805.12

Ασβέστιο

Βιομηχανία

A

2805.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2805.30

Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και ανα
μειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους

Βιομηχανία

A

2805.40

Υδράργυρος

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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28.06

Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)· χλωριοθειικό οξύ:

2806.10

Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ):

Βιομηχανία

A

2806.20

Χλωριοθειικό οξύ

Βιομηχανία

A

2807.00

Θειικό οξύ· θειικό οξύ ατμίζον

Βιομηχανία

A

2808.00

Νιτρικό οξύ· νιτροθειικά οξέα

Βιομηχανία

A

28.09

Διφωσφορικό πεντοξείδιο· φωσφορικό οξύ· πολυφωσφορικά
οξέα, καθορισμένης ή χημικής σύστασης:

2809.10

Διφωσφορικό πεντοξείδιο

Βιομηχανία

A

2809.20

Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα

Βιομηχανία

A

2810.00

Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα

Βιομηχανία

A

28.11

Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώ
σεις των μη μεταλλικών στοιχείων:

2811.1

Άλλα ανόργανα οξέα:

2811.11

Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)

Βιομηχανία

A

2811.19

Άλλα:

2811.19.10

Υδροκυάνιο

Βιομηχανία

A

2811.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2811.2

Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών
στοιχείων:

2811.21

Αριθ. ΕΚ:

Βιομηχανία

A

2811.22

Διοξείδιο του πυριτίου

Βιομηχανία

A

2811.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.12

Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοι
χείων:

2812.10

Χλωριούχα και οξυχλωριούχα:

2812.10.10

Τριχλωριούχο αρσενικό

Βιομηχανία

A

2812.10.20

Καρβονυλοχλωρίδιο (φωσγένιο)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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2812.10.30

Οξυχλωρίδιο του φωσφόρου

Βιομηχανία

A

2812.10.40

Τριχλωρίδιο του φωσφόρου

Βιομηχανία

A

2812.10.50

Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου

Βιομηχανία

A

2812.10.60

Μονοχλωρίδιο του θείου

Βιομηχανία

A

2812.10.70

Διχλωρίδιο του θείου

Βιομηχανία

A

2812.10.80

Χλωριούχο θειονύλιο

Βιομηχανία

A

2812.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2812.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.13

Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων· τριθειούχος φωσφό
ρος του εμπορίου:

2813.10

Διθειούχος άνθρακας

Βιομηχανία

A

2813.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.14

Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):

2814.10

Αμμωνία άνυδρη

Βιομηχανία

A

2814.20

Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα

Βιομηχανία

A

28.15

Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα)· υδροξείδιο του κα
λίου (καυστική ποτάσα)· υπεροξείδια του νατρίου ή του κα
λίου:

2815.1

Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):

2815.11

Στερεό

Βιομηχανία

X

2815.12

Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)

Βιομηχανία

X

2815.20

Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα)

Βιομηχανία

A

2815.30

Υπεροξείδια του νατρίου ή καλίου

Βιομηχανία

A

28.16

Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου· οξείδια, υδροξεί
δια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου:

2816.10

Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1350

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2816.40

Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βα
ρίου

Βιομηχανία

A

2817.00

Οξείδιο του ψευδαργύρου· υπεροξείδιο του ψευδαργύργου

Βιομηχανία

A

28.18

Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη· οξείδιο του
αργιλίου· υδροξείδιο του αργιλίου:

2818.10

Τεχνητό κορούνδιο, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

Βιομηχανία

A

2818.20

Οξείδιο αργιλίου, εκτός του τεχνητού κορουνδίου

Βιομηχανία

A

2818.30

Υδροξείδιο του αργιλίου

Βιομηχανία

A

28.19

Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου:

2819.10

Tριοξείδιο του χρωμίου

Βιομηχανία

A

2819.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.20

Οξείδια του μαγγανίου

2820.10

Με διοξείδιο του μαγγανίου

Βιομηχανία

A

2820.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.21

Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου· χρωστικές γαίες που πε
ριέχουν κατά βάρος 70 τοις εκατό ή περισσότερο ενωμένο σί
δηρο, που υπολογίζεται σε Fe[2]0[3]:

2821.10

Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου

Βιομηχανία

A

2821.20

Χρωστικές γαίες

Βιομηχανία

A

2822.00

Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλ
τίου του εμπορίου

Βιομηχανία

A

2823.00

Οξείδια του τιτανίου

Βιομηχανία

A

28.24

Οξείδια του μολύβδου· μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο:

2824.10

Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot)

Βιομηχανία

A

2824.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.25`

Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους· άλ
λες ανόργανες βάσεις· άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξεί
δια μετάλλων:

2825.10

Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1351

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2825.20

Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου

Βιομηχανία

A

2825.30

Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου

Βιομηχανία

A

2825.40

Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου

Βιομηχανία

A

2825.50

Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού

Βιομηχανία

A

2825.60

Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου

Βιομηχανία

A

2825.70

Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου

Βιομηχανία

A

2825.80

Οξείδια του αντιμονίου

Βιομηχανία

A

2825.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.26

Φθοριούχα· Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμ
πλοκα άλατα του φθορίου:

2826.1

Φθοριούχα:

2826.12

Από αλουμίνιο

Βιομηχανία

A

2826.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2826.30

Εξαφθοροαργιλικό νάτριο (συνθετικός κρυόλιθος)

Βιομηχανία

A

2826.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.27

Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα· βρωμιούχα
και οξυβρωμιούχα· ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:

2827.10

Χλωριούχο αμμωνίου

Βιομηχανία

A

2827.20

Χλωριούχο ασβεστίου

Βιομηχανία

A

2827.3

Άλλα χλωριούχα:

2827.31

Μαγνησίου

Βιομηχανία

A

2827.32

Από αλουμίνιο

Βιομηχανία

A

2827.35

Νικελίου

Βιομηχανία

A

2827.39

Άλλα:

2827.39.10

Σιδήρου

Βιομηχανία

A

2827.39.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1352

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2827.4

Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα:

2827.41

Από χαλκό

Βιομηχανία

A

2827.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

2827.5

Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα:

2827.51

Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου

Βιομηχανία

A

2827.59

Άλλα

Βιομηχανία

A

2827.60

Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα

Βιομηχανία

A

28.28

Υποχλωριώδη· υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου·
χλωριώδη· υποβρωμιώδη:

2828.10

Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υπο
χλωριώδη του ασβεστίου

Βιομηχανία

A

2828.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.29

Χλωρικά και υπερχλωρικά· βρωμικά και υπερβρωμικά· ιωδικά
και υπεριωδικά:

2829.1

Χλωρικά:

2829.11

Νατρίου

Βιομηχανία

A

2829.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2829.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.30

Θειούχα· πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστα
σης:

2830.10

Θειούχο νατρίου

Βιομηχανία

A

2830.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.31

Υδροθειώδη και σουλφοξυλικά:

2831.10

Νατρίου

Βιομηχανία

A

2831.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.32

Θειώδη· θειοθειικά:

2832.10

Θειώδη του νατρίου

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1353

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2832.20

Άλλα θειώδη

Βιομηχανία

A

2832.30

Θειοθειικά

Βιομηχανία

A

28.33

Θειικά· στυπτηρίες· υπεροξοθειικά (υπερθειικά):

2833.1

Θειικά του νατρίου:

2833.11

Θειικά του δινατρίου

Βιομηχανία

A

2833.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2833.2

Άλλα θειικά:

2833.21

Μαγνησίου

Βιομηχανία

A

2833.22

Από αλουμίνιο

Βιομηχανία

A

2833.24

Νικελίου

Βιομηχανία

A

2833.25

Από χαλκό

Βιομηχανία

A

2833.27

Βαρίου

Βιομηχανία

A

2833.29

Άλλα:

2833.29.10

Ψευδαργύρου

Βιομηχανία

A

2833.29.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2833.30

Στυπτηρίες

Βιομηχανία

A

2833.40

Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)

Βιομηχανία

A

28.34

Νιτρώδη· νιτρικά:

2834.10

Νιτρώδη άλατα

Βιομηχανία

A

2834.2

Νιτρικά:

2834.21

Καλίου

Βιομηχανία

A

2834.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.35

Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και
φωσφορικά· πολυφωσφορικά, καθορισμένης ή μη χημικής σύ
στασης:

2835.10

Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1354

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2835.2

Φωσφορικά:

2835.22

Νατρίου ή δινατρίου

Βιομηχανία

A

2835.24

Καλίου

Βιομηχανία

A

2835.25

Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό δια
σβέστιο)

Βιομηχανία

A

2835.26

Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου

2835.26.10

Φωσφορικό μονοασβέστιο

Βιομηχανία

A

2835.26.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2835.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2835.3

Πολυφωσφορικά:

2835.31

Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου)

Βιομηχανία

A

2835.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.36

Ανθρακικά· υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά)· ανθρακικό
του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του
αμμωνίου:

2836.20

Ανθρακικό του δινατρίου

Βιομηχανία

X

2836.30

Όξινο ανθρακικό (διττανθρακικό) του νατρίου

Βιομηχανία

A

2836.40

Ανθρακικά του καλίου

Βιομηχανία

A

2836.50

Ανθρακικό του ασβεστίου

Βιομηχανία

A

2836.60

Ανθρακικό του βαρίου

Βιομηχανία

A

2836.9

Άλλα:

2836.91

Ανθρακικά του λιθίου

Βιομηχανία

A

2836.92

Ανθρακικό στροντίου

Βιομηχανία

A

2836.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.37

Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα:

2837.1

Κυανιούχα και οξυκυανιούχα:

2837.11

Νατρίου

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1355

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2837.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2837.20

Κυανιούχα σύμπλοκα

Βιομηχανία

A

28.39

Πυριτικά· πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου:

2839.1

Νατρίου:

2839.11

Μεταπυριτικά

Βιομηχανία

A

2839.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2839.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.40

Βορικά· υπεροξοβορικά (υπερβορικά):

2840.1

Τετραβορικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμένος):

2840.11

Άνυδρο

Βιομηχανία

A

2840.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2840.20

Άλλα βορικά

Βιομηχανία

A

2840.30

Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)

Βιομηχανία

A

28.41

Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων:

2841.30

Διχρωμικό νάτριο

Βιομηχανία

A

2841.50

Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά

Βιομηχανία

A

2841.6

Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά:

2841.61

Υπερμαγγανικό κάλιο

Βιομηχανία

A

2841.69

Άλλα

Βιομηχανία

A

2841.70

Μολυβδαινικά

Βιομηχανία

A

2841.80

Βολφραμικά

Βιομηχανία

A

2841.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

28.42

Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης
ή μη χημικής σύστασης) (με εξαίρεση τα αζωτίδια):

2842.10

Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1356

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

Βιομηχανία

A

2842.90

Άλλα

28.43

Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση· ενώσεις ανόργα
νες ή οργανικές πολύτιμων μετάλλων· καθορισμένης ή μη χη
μικής σύστασης· αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων:

2843.10

Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση

2843.2

Ενώσεις αργύρου:

2843.21

Νιτρικός άργυρος

Βιομηχανία

A

2843.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2843.30

Ενώσεις του χρυσού

Βιομηχανία

A

2843.90

Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα

Βιομηχανία

A

28.44

Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα
σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους· μείγματα και κατά
λοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:

2844.10

Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του· κράματα, διασπορές
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές
συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν
φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του φυσικού ουρανίου

Βιομηχανία

A

2844.20

Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του· πλου
τώνιο και οι ενώσεις του· κράματα, διασπορές (στις οποίες πε
ριλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κε
ραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπ
λουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων
αυτών

Βιομηχανία

A

2844.30

Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του· θόριο και οι
ενώσεις του· κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά
προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε
U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2844.40

Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές (με
εξαίρεση εκείνες των διακρίσεων 2844.10, 2844.20 ή
2844.30)· κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα
και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώ
σεις· ραδιενεργά κατάλοιπα

Βιομηχανία

A

2844.50

Εξαντλημένα (ακτινοβολημένα) στοιχεία καυσίμων (φυσίγγια)
πυρηνικών αντιδραστήρων

Βιομηχανία

A

28.45

Ισότοπα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 28.44)· ανόργανες ή
οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστα
σης:

2845.10

Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1357

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

2845.90

Άλλα

28.46

Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων
γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των με
τάλλων αυτών:

2846.10

Ενώσεις του δημητρίου

Βιομηχανία

A

2846.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2847.00

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν
έχει στερεοποιηθεί με ουρία:

2847.00.15

που δεν έχει στερεοποιηθεί με ουρία

Βιομηχανία

A

2847.00.30

που έχει στερεοποιηθεί με ουρία

Βιομηχανία

A

2848.00

Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης (με εξαί
ρεση τα σιδηροφωσφίδια)

Βιομηχανία

A

28.49

Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:

2849.10

Ασβεστίου

Βιομηχανία

A

2849.20

Πυριτίου

Βιομηχανία

A

2849.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2850.00

Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμέ
νης ή μη χημικής σύστασης (με εξαίρεση τις ενώσεις που
αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 28.49)

Βιομηχανία

A

28.52

Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου (με εξαίρεση τα
αμαλγάματα):

2852.10

Καθορισμένης χημικής σύστασης

Βιομηχανία

A

2852.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2853.00

Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και
το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου
βαθμού καθαρότητας)· υγροποιημένος αέρας (στον οποίο πε
ριλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο
έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). συμπιεσμένος αέρας· αμαλ
γάματα (με εξαίρεση εκείνα των πολυτίμων μετάλλων):

2853.00.10

Χλωρίδιο του κυανογενίου

Βιομηχανία

A

2853.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.01

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι

2901.10

Κορεσμένοι

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1358

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2901.2

Ακόρεστοι:

2901.21

Αιθυλένιο

Βιομηχανία

A

2901.22

Προπένιο (προπυλένιο)

Βιομηχανία

A

2901.23

Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του

Βιομηχανία

A

2901.24

Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο

Βιομηχανία

A

2901.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.02

Υδρογονάνθρακες κυκλικοί

2902.1

Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές

2902.11

Κυκλοεξάνιο

Βιομηχανία

A

2902.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2902.20

Βενζόλιο

Βιομηχανία

A

2902.30

Τολουόλιο

Βιομηχανία

A

2902.4

Ξυλόλια:

2902.41

ο-Ξυλόλιο

Βιομηχανία

A

2902.42

μ-Ξυλόλιο

Βιομηχανία

A

2902.43

π-Ξυλόλιο

Βιομηχανία

A

2902.44

Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα

Βιομηχανία

A

2902.50

Στυρόλιο

Βιομηχανία

A

2902.60

Αιθυλοβενζόλιο

Βιομηχανία

A

2902.70

Κουμένιο

Βιομηχανία

A

2902.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.03

Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:

2903.1

Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογοναν
θράκων:

2903.11

Χλωρομεθάνιο (χλωρίδιο του μεθυλίου) και χλωροαιθάνιο
(χλωρίδιο του αιθυλίου)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1359

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2903.12

Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο)

Βιομηχανία

A

2903.13

Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)

Βιομηχανία

A

2903.14

Τετραχλωριούχος άνθρακας

Βιομηχανία

A

2903.15

Αιθυλενοδιχλωρίδιο (ISO) (1,2-διχλωροαιθάνιο)

Βιομηχανία

A

2903.19

Άλλα:

2903.19.10

1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)

Βιομηχανία

A

2903.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2903.2

Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογο
νανθράκων:

2903.21

Βινυλοχλωρίδιο (χλωραιθυλένιο)

Βιομηχανία

A

2903.22

Τριχλωροαιθυλένιο

Βιομηχανία

A

2903.23

Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)

Βιομηχανία

A

2903.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2903.3

Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παρά
γωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:

2903.31

Αιθυλενοδιβρωμίδιο (ISO) (1,2-διβρωμοαιθάνιο)

Βιομηχανία

A

2903.39

Άλλα:

2903.39.10

Υπερφθοροκτανοσουλφονυλοφθορίδιο (PFOSF)

Βιομηχανία

A

2903.39.20

Μονοβρωμομεθάνιο (βρωμίδιο του μεθυλίου)

Βιομηχανία

A

2903.39.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2903.7

Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων,
που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:

2903.71

Χλωροδιφθορομεθάνιο

Βιομηχανία

A

2903.72

Διχλωροτριφθοροαιθάνια

Βιομηχανία

A

2903.73

Διχλωροφθοροαιθάνια

Βιομηχανία

A

2903.74

Χλωροδιφθοροαιθάνια

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1360

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2903.75

Διχλωροπενταφθοροπροπάνια

Βιομηχανία

A

2903.76

Βρωμιοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμιοτριφθορομεθάνιο και
διβρωμιοτετραφθοροαιθάνιο

Βιομηχανία

A

2903.77

Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώ
ριο:

2903.77.05

Τριχλωροφθορομεθάνιο

Βιομηχανία

A

2903.77.10

Διχλωροδιφθορομεθάνιο

Βιομηχανία

A

2903.77.15

Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο

Βιομηχανία

A

2903.77.20

Διχλωροτετραφθοροαιθάνια και χλωροπενταφθοροαιθάνιο

Βιομηχανία

A

2903.77.25

Χλωροτριφθορομεθάνιο

Βιομηχανία

A

2903.77.30

Πενταχλωροφθοροαιθάνιο

Βιομηχανία

A

2903.77.35

Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο

Βιομηχανία

A

2903.77.40

Επταχλωροφθοροπροπάνια

Βιομηχανία

A

2903.77.45

Εξαχλωροδιφθοροπροπάνια

Βιομηχανία

A

2903.77.50

Πενταχλωροτριφθοροπροπάνιο

Βιομηχανία

A

2903.77.55

Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνιο

Βιομηχανία

A

2903.77.60

Τριχλωροπενταφθοροπροπάνια

Βιομηχανία

A

2903.77.65

Διχλωροεξαφθοροπροπάνια

Βιομηχανία

A

2903.77.70

Χλωροεπταφθοροπροπάνια

Βιομηχανία

A

2903.77.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2903.78

Άλλα υπεραλογονωμένα παράγωγα

Βιομηχανία

A

2903.79

Άλλα:

2903.79.10

Χλωροτετραφθοροαιθάνια

Βιομηχανία

A

2903.79.20

Διχλωροδιφθοροαιθάνια

Βιομηχανία

A

2903.79.30

Άλλα παράγωγα μεθανίου, αιθανίου ή προπανίου αλογονω
μένα μόνο με φθόριο και χλώριο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1361

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2903.79.40

Παράγωγα του μεθανίου, αιθανίου ή προπανίου, αλογονω
μένα μόνο με φθόριο και βρώμιο

Βιομηχανία

A

2903.79.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2903.8

Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικών, κυκλενικών ή κυ
κλοτερπενικών υδρογονανθράκων:

2903.81

1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο [HCH (ISO)], συμπεριλαμ
βανομένου του λινδανίου (ISO, INN):

2903.81.10

Λινδάνιο (ISO, INN)

Βιομηχανία

A

2903.81.20

α-εξαχλωροκυκλοεξάνιο (α-HCH)

Βιομηχανία

A

2903.81.30

β-εξαχλωροκυκλοεξάνιο (β-HCH)

Βιομηχανία

A

2903.81.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2903.82

Αλδρίνη (ISO), χλωρντάν (ISO) και επταχλώρ (ISO):

2903.82.10

Αλδρίνη (ISO)

Βιομηχανία

A

2903.82.20

Χλωρντέιν (ISO)

Βιομηχανία

A

2903.82.30

Επταχλώριο

Βιομηχανία

A

2903.89

Άλλα:

2903.89.10

Mirex

Βιομηχανία

A

2903.89.20

Πολυχλωριωμένες διβενζο-παρα-διοξίνες

Βιομηχανία

A

2903.89.30

Διβενζοφουράνια

Βιομηχανία

A

2903.89.40

Εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας (c-οctaBDE)

Βιομηχανία

A

2903.89.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2903.9

Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:

2903.91

Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο

Βιομηχανία

A

2903.92

Εξαχλωροβενζόλιο (ISO) και DDT (ISO) [κλωφενοτάνιο
(INN), 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(π-χλωροφαινυλοαιθάνιο)]:

2903.92.10

DDT (ISO) [κλοφενοτάνιο (ΔΚΟ), 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(πχλωροφαινυλ)αιθάνιο]

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1362

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

2903.92.90

Άλλα

2903.99

Άλλα:

2903.99.05

Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) [36355-01-8 (hexa-)]

Βιομηχανία

A

2903.99.10

Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) [36355-01-8 (deca-)]

Βιομηχανία

A

2903.99.15

Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) [36355-01-8 (octa-)]

Βιομηχανία

A

2903.99.20

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

Βιομηχανία

A

2903.99.25

Πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCT)

Βιομηχανία

A

2903.99.30

Eξαβρωμοδιφαινύλιο (HBB)

Βιομηχανία

A

2903.99.35

Πενταχλωροβενζόλιο (PeCB)

Βιομηχανία

A

2903.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.04

Σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτριδωμένα παράγωγα υδρογο
νανθράκων αλογονωμένων ή όχι:

2904.10

Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλι
κοί εστέρες τους:

2904.10.10

Σουλφονικά οξέα

Βιομηχανία

A

2904.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2904.20

Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα

Βιομηχανία

A

2904.90

Άλλα:

2904.90.10

Τριχλωρονιτρομεθάνιο (χλωροπικρίνη)

Βιομηχανία

A

2904.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.05

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:

2905.1

Μονοαλκοόλες κορεσμένες:

2905.11

Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)

Βιομηχανία

A

2905.12

Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη
(ισοπροπυλική αλκοόλη)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1363

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2905.13

Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)

Βιομηχανία

A

2905.14

Άλλες βουτανόλες

Βιομηχανία

A

2905.16

Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της

Βιομηχανία

A

2905.17

Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο-1-όλη (κετυ
λική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη)

Βιομηχανία

A

2905.19

Άλλα:

2905.19.10

3,3-διμεθυλοβoυταν-2-όλη (πινακολυλική αλκοόλη)

Βιομηχανία

A

2905.19.20

Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της

Βιομηχανία

A

2905.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2905.2

Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:

2905.22

Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες

Βιομηχανία

A

2905.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2905.3

Διόλες:

2905.31

Αιθυλενογλυκόλη (αιθανοδιόλη)

Βιομηχανία

A

2905.32

Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη)

Βιομηχανία

A

2905.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

2905.4

Άλλες πολυαλκοόλες:

2905.41

2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη
προπάνιο)

Βιομηχανία

A

2905.42

Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης)

Βιομηχανία

A

2905.43

Μαννιτόλη

Γεωργία

A

2905.44

D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

Γεωργία

A

2905.45

Γλυκερίνη

Γεωργία

A

2905.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

(τριμεθυλο

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1364

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2905.5

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρο
δωμένα των άκυκλων αλκοολών:

2905.51

Αιθχλωρβυνόλη (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

A

2905.59

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.06

Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:

2906.1

Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές:

2906.11

Μινθόλη

Βιομηχανία

A

2906.12

Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξα
νόλες

Βιομηχανία

A

2906.13

Στυρόλες και ινοσιτόλες

Βιομηχανία

A

2906.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2906.2

Αρωματικές:

2906.21

Βενζυλική αλκοόλη

Βιομηχανία

A

2906.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.07

Φαινόλες· φαινόλες-αλκοόλες:

2907.1

Μονοφαινόλες:

2907.11

Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2907.12

Κρεσόλες και τα άλατά τους

Βιομηχανία

A

2907.13

Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους· άλατα
των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2907.15

Ναφθόλες και τα άλατά τους

Βιομηχανία

A

2907.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2907.2

Πολυφαινόλες· φαινόλες-αλκοόλες:

2907.21

Ρεσορκινόλη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2907.22

Υδροκινόνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1365

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2907.23

4,4-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπρο
πάνιο) και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2907.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.08

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρω
δωμένα των φαινολών ή των φαινολαλκοολών:

2908.1

Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους

2908.11

Πενταχλωροφαινόλη (ISO)

Βιομηχανία

A

2908.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2908.9

Άλλα:

2908.91

Dinoseb (ISO) και τα άλατά του

Βιομηχανία

A

2908.92

4,6- Δινιτρο-ο-κρεσόλη (DNOC (ISO)) και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2908.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.09

Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοό
λες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων,
υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης)
και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδω
μένα παράγωγά τους:

2909.1

Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρω
μένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:

2909.11

Διαιθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου)

Βιομηχανία

A

2909.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2909.20

Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλο
γονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παρά
γωγά τους

Βιομηχανία

A

2909.30

Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:

2909.30.10

Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (c-pentaBDE)

Βιομηχανία

A

2909.30.20

Τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας

Βιομηχανία

A

2909.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1366

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2909.4

Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:

2909.41

2,2-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη)

Βιομηχανία

A

2909.43

Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυ
λενογλυκόλης

Βιομηχανία

A

2909.44

Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της
διαιθυλενογλυκόλης

Βιομηχανία

A

2909.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

2909.50

Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογο
νωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά
τους

Βιομηχανία

A

2909.60

Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κε
τονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νι
τροδωμένα παράγωγά τους

Βιομηχανία

A

29.10

Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες,
με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:

2910.10

Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου)

Βιομηχανία

A

2910.20

Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου)

Βιομηχανία

A

2910.30

1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη)

Βιομηχανία

A

2910.40

Διελδρίνη (ISO, INN)

Βιομηχανία

A

2910.90

Άλλα:

2910.90.10

Ενδρίνη (Νendrin)

Βιομηχανία

A

2910.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2911.00

Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυ
γονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Βιομηχανία

A

29.12

Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες·
πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών· παραφορμαλδεΰδη:

2912.1

Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες
ομάδες:

2912.11

Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1367

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2912.12

Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη)

Βιομηχανία

A

2912.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2912.2

Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες
ομάδες:

2912.21

Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη)

Βιομηχανία

A

2912.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2912.4

Αλδεΰδες-αλκοόλες, αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδες-φαινόλες
και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:

2912.41

Βανιλίνη (4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζαλδεΰδη)

Βιομηχανία

A

2912.42

Αιθυλοβανιλίνη (3-αιθοξύ-4-υδροξυβενζαλδεΐδη)

Βιομηχανία

A

2912.49

Άλλα:

2912.49.10

Αλδεΰδες-αλκοόλες

Βιομηχανία

A

2912.49.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2912.50

Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών

Βιομηχανία

A

2912.60

Παραφορμαλδεΰδη

Βιομηχανία

A

2913.00

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρο
δωμένα των προϊόντων της κλάσης 29.12

Βιομηχανία

A

29.14

Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονού
χες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα
ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:

2914.1

Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομά
δες:

2914.11

Ακετόνη

Βιομηχανία

A

2914.12

Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη)

Βιομηχανία

A

2914.13

4-Μεθυλοπενταν-2-όνη (μεθυλισοβουτυλοκετόνη)

Βιομηχανία

A

2914.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2914.2

Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν
περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:

2914.22

Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες

Βιομηχανία

A

2914.23

Ιονόνες και μεθυλιονόνες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1368

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2914.29

Άλλα:

2914.29.10

Καμφορά

Βιομηχανία

A

2914.29.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2914.3

Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες
ομάδες

2914.31

Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο-2-όνη)

Βιομηχανία

A

2914.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

2914.40

Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΰδες

Βιομηχανία

A

2914.50

Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγο
νούχες ομάδες

Βιομηχανία

A

2914.6

Κινόνες:

2914.61

Ανθρακινόνη

Βιομηχανία

A

2914.69

Άλλα

Βιομηχανία

A

2914.70

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρο
δωμένα:

2914.70.10

Χλωρδεκόνη (chlordecone)

Βιομηχανία

A

2914.70.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.15

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες,
τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους· τα αλογονω
μένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά
τους:

2915.1

Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:

2915.11

Μυρμηκικό οξύ

Βιομηχανία

A

2915.12

Άλατα του μυρμηκικού οξέος

Βιομηχανία

A

2915.13

Εστέρες του μυρμηκικού οξέος

Βιομηχανία

A

2915.2

Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης:

2915.21

Οξικό οξύ

Βιομηχανία

A

2915.24

Οξικός ανυδρίτης

Βιομηχανία

A

2915.29

Άλλα:

2915.29.10

Οξικό νάτριο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1369

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

2915.29.90

Άλλα

2915.3

Εστέρες του οξικού οξέος:

2915.31

Οξικό αιθύλιο

Βιομηχανία

A

2915.32

Οξικό βινύλιο

Βιομηχανία

A

2915.33

Οξικό ν-βουτύλιο

Βιομηχανία

A

2915.36

Dinoseb οξικός εστέρας

Βιομηχανία

A

2915.39

Άλλα:

2915.39.20

Οξικός μονοβουτυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης· οξικός
μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης

Βιομηχανία

A

2915.39.30

Οξικός μονομεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης οξικός μο
νοπροπυλικός αιθέρας αιθυλενογλυκόλης

Βιομηχανία

A

2915.39.35

Οξικό ισοβουτύλιο

Βιομηχανία

A

2915.39.40

Οξικό αμύλιο

Βιομηχανία

A

2915.39.45

Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο

Βιομηχανία

A

2915.39.60

Άλλοι υγροί αρωματικοί εστέρες του οξικού οξέος

Βιομηχανία

A

2915.39.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2915.40

Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες
τους

Βιομηχανία

A

2915.50

Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:

2915.50.30

Προπιονικό ασβέστιο

Βιομηχανία

A

2915.50.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2915.60

Βουτανοϊκά οξέα, πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες
τους

Βιομηχανία

A

2915.70

Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους

Βιομηχανία

A

2915.90

Άλλα:

2915.90.10

Υπερφθοριωμένο σουλφονικό οξύ (PFOS)

Βιομηχανία

A

2915.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1370

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

29.16

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονο
καρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξεί
δια και υπεροξέα τους· τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:

2916.1

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες,
τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά
τους:

2916.11

Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του:

2916.11.10

Ακρυλικό οξύ

Βιομηχανία

A

2916.11.20

Άλατα

Βιομηχανία

A

2916.12

Εστέρες του ακρυλικού οξέος:

2916.12.10

Ακρυλικό μεθύλιο

Βιομηχανία

A

2916.12.20

Ακρυλικό αιθύλιο

Βιομηχανία

A

2916.12.30

Ακρυλικό βουτύλιο

Βιομηχανία

A

2916.12.40

Ακρυλικό -2-αιθυλεξύλιο

Βιομηχανία

A

2916.12.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2916.13

Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του

Βιομηχανία

A

2916.14

Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος

Βιομηχανία

A

2916.15

Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες
τους

Βιομηχανία

A

2916.16

Μπιναπακρύλ (ISO)

Βιομηχανία

A

2916.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2916.20

Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπε
νικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα
τους και τα παράγωγά τους

Βιομηχανία

A

2916.3

Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονί
δια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:

2916.31

Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

A

2916.32

Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1371

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

2916.34

Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του

2916.39

Άλλα:

2916.39.10

Εστέρες του φαινυλοξικού οξέος

Βιομηχανία

A

2916.39.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.17

Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπερο
ξείδια και υπεροξέα τους· τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα,
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:

2917.1

Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια,
υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:

2917.11

Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

A

2917.12

Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:

2917.12.20

Αδιπικό διοκτύλιο

Βιομηχανία

A

2917.12.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2917.13

Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους

Βιομηχανία

A

2917.14

Μηλεϊνικός ανυδρίτης

Βιομηχανία

A

2917.19

Άλλα:

2917.19.35

Φουμαρικό οξύ

Βιομηχανία

A

2917.19.45

Άλλα οξέα

Βιομηχανία

A

2917.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2917.20

Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπε
νικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα
τους και τα παράγωγά τους

Βιομηχανία

A

2917.3

Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονί
δια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:

2917.32

Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου

Βιομηχανία

A

2917.33

Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου

Βιομηχανία

A

2917.34

Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1372

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2917.35

Φθαλικός ανυδρίτης

Βιομηχανία

A

2917.36

Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

A

2917.37

Τερεφθαλικό του διμεθυλίου

Βιομηχανία

A

2917.39

Άλλα:

2917.39.10

Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου

Βιομηχανία

A

2917.39.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.18

Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγο
νούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια
και υπεροξέα τους· τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρω
μένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:

2918.1

Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη
οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια,
υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:

2918.11

Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

A

2918.12

Τρυγικό οξύ

Βιομηχανία

A

2918.13

Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος

Βιομηχανία

A

2918.14

Κιτρικό οξύ

Βιομηχανία

A

2918.15

Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος

Βιομηχανία

A

2918.16

Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

A

2918.18

Chlorobenzilate (ISO)

Βιομηχανία

A

2918.19

Άλλα:

2918.19.10

Μηλικό οξύ

Βιομηχανία

A

2918.19.30

2,2-Διφαινυλ-2-υδροξυοξικό (βενζιλικό οξύ)

Βιομηχανία

A

2918.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2918.2

Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη
οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια,
υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:

2918.21

Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1373

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2918.22

ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανία

A

2918.23

Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους

Βιομηχανία

A

2918.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2918.30

Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεΰδης ή κετόνης, αλλά χωρίς
άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπερο
ξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους

Βιομηχανία

A

2918.9

Άλλα:

2918.91

2,4,5-T (ISO) (2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξεικό οξύ ), τα άλατα
και οι εστέρες του

Βιομηχανία

A

2918.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.19

Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά· τα αλογονωμένα, σουλ
φονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:

2919.10

Φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπύλιο)

Βιομηχανία

A

2919.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.20

Εστέρες των άλλων ανόργανων οξέων των αμετάλλων (με
εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και
τα άλατά τους· τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή
νιτροδωμένα παράγωγά τους:

2920.1

Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά
τους· τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδω
μένα παράγωγά τους:

2920.11

Παραθείο (ISO) και παραθείο-μέθυλ (ISO) (μέθυλ-παραθείο):

2920.11.01

Γαλακτωματοποιήσιμα συμπυκνώματα με περιεκτικότητα κατά
βάρος 19,5 % μεθυλ-παραθείο

Βιομηχανία

A

2920.11.02

Γαλακτωματοποιήσιμα συμπυκνώματα με περιεκτικότητα κατά
βάρος 40 % μεθυλ-παραθείο

Βιομηχανία

A

2920.11.03

Γαλακτωματοποιήσιμα συμπυκνώματα με περιεκτικότητα κατά
βάρος 50 % μεθυλ-παραθείο

Βιομηχανία

A

2920.11.04

Γαλακτωματοποιήσιμα συμπυκνώματα με περιεκτικότητα κατά
βάρος 60 % μεθυλ-παραθείο

Βιομηχανία

A

2920.11.05

Σκόνη με περιεκτικότητα κατά βάρος 1,5 % μεθυλ-παραθείο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1374

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2920.11.06

Σκόνη με περιεκτικότητα κατά βάρος 2 % μεθυλ-παραθείο

Βιομηχανία

A

2920.11.07

Σκόνη με περιεκτικότητα κατά βάρος 3 % μεθυλ-παραθείο

Βιομηχανία

A

2920.11.09

Παραθείο (ISO)

Βιομηχανία

A

2920.11.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2920.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2920.90

Άλλα:

2920.90.10

Φωσφορώδες τριμεθύλιο

Βιομηχανία

A

2920.90.20

Φωσφορώδες τριαιθύλιο

Βιομηχανία

A

2920.90.30

Φωσφορώδες διμεθύλιο

Βιομηχανία

A

2920.90.40

Φωσφορώδες διαιθύλιο

Βιομηχανία

A

2920.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.21

Ενώσεις με αμινική ομάδα:

2921.1

Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους· άλατα των
προϊόντων αυτών:

2921.11

Μονο-, δι-ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους

Βιομηχανία

A

2921.19

Άλλα:

2921.19.15

Αιθυλαμίνη· Μονο-ισοπροπυλαμίνη

Βιομηχανία

A

2921.19.20

Δις(2-χλωροαιθυλ)αιθυλαμίνη

Βιομηχανία

A

2921.19.25

Δις(2-χλωροαιθυλο)μεθυλαμινο)χλωρομεθίνη

Βιομηχανία

A

2921.19.30

(Τρις(2-χλωροαιθυλ)αμινο)τριχλωρομεθίνη

Βιομηχανία

A

2921.19.35

Ν,N-διαλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)-2χλωροαιθυλαμίνες και τα πρωτονιωμένα άλατά τους

Βιομηχανία

A

2921.19.80

Άλλα, με μήκος ανθρακικής αλυσίδας από C[8] ως C[22]

Βιομηχανία

A

2921.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2921.2

Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους· άλατα των
προϊόντων αυτών:

2921.21

Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1375

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2921.22

Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2921.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2921.30

Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές και κυ
κλοτερπενικές και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων
αυτών

Βιομηχανία

A

2921.4

Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους· άλατα των
προϊόντων αυτών:

2921.41

Ανιλίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2921.42

Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους

Βιομηχανία

A

2921.43

Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων αυ
τών

Βιομηχανία

A

2921.44

Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της· άλατα των προϊόντων
αυτών:

2921.44.20

Διφαινυλαμίνη· οκτυλιωμένη διφαινυλαμίνη

Βιομηχανία

A

2921.44.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2921.45

1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυ
λαμίνη) και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2921.46

Αμφεταμίνη (ΔΚΟ), βενζφεταμίνη (ΔΚΟ), δεξαμφεταμίνη
(ΔΚΟ), ετιλαμφεταμίνη (ΔΚΟ), φαινκαμφαμίνη (ΔΚΟ), λεφετα
μίνη (ΔΚΟ), λαιβαμφεταμίνη (ΔΚΟ), μεφαινόρεξη (ΔΚΟ) και
φαιντερμίνη (ΔΚΟ)· άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2921.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

2921.5

Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους· άλατα των
προϊόντων αυτών:

2921.51

ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παρά
γωγά τους· άλατα των προϊόντων αυτών:

2921.51.20

Παράγωγα από ο- ή μ-Φαινυλενοδιαμίνη

Βιομηχανία

A

2921.51.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2921.59

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.22

Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες:

2922.1

Αμινοαλκοόλες (με εξαίρεση εκείνες που περιέχουν περισσό
τερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας) οι αιθέρες και οι
εστέρες τους· άλατα των προϊόντων αυτών:

2922.11

Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1376

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

2922.12

Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της

2922.13

Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της:

2922.13.10

Τριαιθανολαμίνη

Βιομηχανία

A

2922.13.20

Άλατα

Βιομηχανία

A

2922.14

Δεξτροπροποξυφένιο (ΔΚΟ) και τα άλατά του

Βιομηχανία

A

2922.19

Άλλα:

2922.19.20

Αιθυλοδιαιθανολαμίνη

Βιομηχανία

A

2922.19.30

Μεθυλοδιαιθανολαμίνη

Βιομηχανία

A

2922.19.40

N,N-διμεθυλ-2-αμινοαιθανόλη και τα πρωτονιωμένα άλατά
της

Βιομηχανία

A

2922.19.50

N,N-διαιθυλ-2-αμινοαιθανόλη και τα πρωτονιωμένα άλατά
της

Βιομηχανία

A

2922.19.60

Ν,N-διαλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)-2αμινοαιθανόλες και τα πρωτονιωμένα άλατά τους που δεν κα
τονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Βιομηχανία

A

2922.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2922.2

Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες (με εξαίρεση εκείνες
με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες) οι αιθέρες και οι εστέ
ρες τους· άλατα των προϊόντων αυτών:

2922.21

Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους

Βιομηχανία

A

2922.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2922.3

Αμινοαλδεΰδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες (με εξαίρεση
εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες)· άλατα των
προϊόντων αυτών:

2922.31

Αμφεπραμόνη (ΔΚΟ), μεθαδόνη (ΔΚΟ) και νορμεθαδόνη
(ΔΚΟ)· άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2922.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

2922.4

Αμινοξέα (με εξαίρεση εκείνες που περιέχουν περισσότερα
από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας) και οι εστέρες τους·
άλατα των προϊόντων αυτών:

2922.41

Λυσίνη και οι εστέρες της· άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2922.42

Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1377

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2922.43

Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

A

2922.44

Τιλιδίνη (ΔΚΟ) και τα άλατα της

Βιομηχανία

A

2922.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

2922.50

Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμι
νοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες

Βιομηχανία

A

29.23

Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου· λεκιθί
νες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημι
κής σύστασης:

2923.10

Χωλίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2923.20

Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια

Βιομηχανία

A

2923.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.24

Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα· ενώσεις με αμιδική ομάδα
του ανθρακικού οξέος:

2924.1

Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυ
κλα και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων αυτών:

2924.11

Μεπροβαμάτη (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

A

2924.12

Φθοροακεταμίδια (ISO), μονοκροτοφός (ISO) και φωσφαμι
ντόν (ISO):

2924.12.10

Διαλυτά υγρά με περιεκτικότητα πάνω από 1 000 g/li φω
σφαμιντόν (ISO)

Βιομηχανία

A

2924.12.20

Φθορακεταμίδιο

Βιομηχανία

A

2924.12.30

Μονοκροτοφός (ISO)

Βιομηχανία

A

2924.12.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2924.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2924.2

Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυ
κλικά και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων αυτών:

2924.21

Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων αυ
τών:

2924.21.10

Diuron (Διουρόνη)

Βιομηχανία

A

2924.21.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1378

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2924.23

2-Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό οξύ) και τα
άλατά του

Βιομηχανία

A

2924.24

Αιθιναμάτη (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

A

2924.29

Άλλα:

2924.29.05

Ακεταμινοφαινόλη

Βιομηχανία

X

2924.29.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.25

Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνο
νται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα:

2925.1

Ιμίδια και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων αυτών:

2925.11

Σακχαρίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2925.12

Γλουτεθιμίδιο (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

A

2925.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2925.2

Ιμίνες και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων αυτών:

2925.21

Χλωρντιμεφόρμ (ISO)

Βιομηχανία

A

2925.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.26

Ενώσεις με νιτριλική ομάδα:

2926.10

Ακρυλονιτρίλιο

Βιομηχανία

A

2926.20

1-Κυανογουανιδίνη

Βιομηχανία

A

2926.30

Φαινπροπόρεξη (ΔΚΟ) και τα άλατά της. Ενδιάμεσο μεθαδό
νης (ΔΚΟ) (4-κυανο-2-διμεθυλαμινο-4,4-διφαινυλοβουτάνιο)

Βιομηχανία

A

2926.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2927.00

Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές

Βιομηχανία

A

2928.00

Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης

Βιομηχανία

A

29.29

Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες:

2929.10

Ισοκυανικά

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1379

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2929.90

Άλλα:

2929.90.10

Κυκλαμικό ασβέστιο· κυκλαμικό νάτριο

Βιομηχανία

A

2929.90.20

Διαλογονο-Ν,Ν-διαλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισο
προπυλο)φωσφοραμίδια

Βιομηχανία

A

2929.90.30

Διαλκυλικά (μεθυλο-, αιθυλο-, n-προπυλο- ή ισοπροπυλο-)
N,N-διαλκυλικά (μεθυλο-, αιθυλο-, n-προπυλο- ή ισοπρο
πυλο-) φωσφοραμιδικά παράγωγα

Βιομηχανία

A

2929.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.30

Θειοενώσεις οργανικές:

2930.20

Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά

Βιομηχανία

A

2930.30

Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης:

2930.30.10

Που περιέχουν κατά βάρος 15 % ή περισσότερο thiram

Βιομηχανία

A

2930.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2930.40

Μεθειονίνη

Βιομηχανία

A

2930.50

Καπταφόλ (ISO) και μεταμιδοφός (ISO):

2930.50.10

Καπταφόλ (ISO)

Βιομηχανία

A

2930.50.20

Μεταμιδοφός (ISO)

Βιομηχανία

A

2930.90

Άλλα:

2930.90.01

Όξινο αλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)
θειοφωσφονικό [S-2-(διαλκυλ(μεθυλ, αιθυλ, κ-προπυλ ή ισο
προπυλ)αμινο)αιθύλιο] και οι Ο-αλκυλεστέρες (συμπεριλαμ
βανομένων των κυκλοαλκυλεστέρων) του· τα αλκυλιωμένα ή
πρωτονιωμένα άλατά του

Βιομηχανία

A

2930.90.03

Θειούχο 2-χλωροαιθυλοχλωρομεθύλιο

Βιομηχανία

A

2930.90.05

Θειούχο δις (2-χλωροαιθύλιο)

Βιομηχανία

A

2930.90.07

Δις(2-χλωροαιθυλοθειο)μεθάνιο

Βιομηχανία

A

2930.90.09

1,2-Δις (2-χλωροαιθυλοθειο)αιθάνιο

Βιομηχανία

A

2930.90.11

1,3-Δις (2-χλωροαιθυλοθειο)-κ-προπάνιο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1380

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2930.90.13

1,4-Δις (2-χλωροαιθυλοθειο)-κ-βουτάνιο

Βιομηχανία

A

2930.90.15

1,5-Δις (2-χλωροαιθυλοθειο)-κ-πεντάνιο

Βιομηχανία

A

2930.90.17

Δις(2-χλωροαιθυλοθειομεθυλικός) αιθέρας

Βιομηχανία

A

2930.90.19

Δις(2-χλωροαιθυλοθειοαιθυλικός) αιθέρας

Βιομηχανία

A

2930.90.21

S-[2-(διαιθυλαμινο)αιθυλο]θειοφωσφορικό O,O-διαιθύλιο και
τα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατά του

Βιομηχανία

A

2930.90.23

Ν,N-Διαλκυλ(μεθυλ, αιθυλ, κ-προπυλ ή ισοπροπυλ)αμινοαι
θανοθειόλες-2 και τα πρωτονιωμένα άλατά τους

Βιομηχανία

A

2930.90.25

Θειοδιγλυκόλη (ΔΚΟ) (θειούχο δις(2-υδροξυαιθύλιο))

Βιομηχανία

A

2930.90.27

Αιθυλο-διθειοφωσφονικό Ο-αιθυλο-S-φαινύλιο (φονοφός)

Βιομηχανία

A

2930.90.29

Άλλα που περιέχουν ένα άτομο φωσφόρου το οποίο συνδέ
εται με μία μεθυλ-, αιθυλ-, κ-προπυλ- ή ισοπροπυλ-ομάδα,
αλλά όχι με άλλα άτομα άνθρακα

Βιομηχανία

A

2930.90.30

Διθειοανθρακικές (ξανθικές ή ξανθογονικές) ενώσεις

Βιομηχανία

A

2930.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.31

Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες:

2931.10

Τετραμεθυλιούχος μόλυβδος και τετρααιθυλιούχος μόλυβδος

Βιομηχανία

A

2931.20

Ενώσεις τριβουτυλτίνης:

2931.20.10

Τριβουτυλοκασσιτεροξείδιο

Βιομηχανία

A

2931.20.20

Φθοριούχος τριβουτυλοκασσίτερος

Βιομηχανία

A

2931.20.30

Μεθακρυλικός τριβουτυλοκασσίτερος

Βιομηχανία

A

2931.20.40

Βενζοϊκός τριβουτυλοκασσίτερος

Βιομηχανία

A

2931.20.50

Χλωριούχος τριβουτυλοκασσίτερος

Βιομηχανία

A

2931.20.60

Λινελαϊκός τριβουτυλοκασσίτερος

Βιομηχανία

A

2931.20.70

Ναφθενικός τριβουτυλοκασσίτερος

Βιομηχανία

A

2931.90

Άλλα:

2931.90.10

Φθοροαλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο Ή ισοπροπυλο)
φωσφονικά Ο-αλκύλια (συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλ
κυλίων)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1381

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2931.90.15

Ν,Ν-διαλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)φω
σφοραμιδοκυανιούχα Ο-αλκύλια (συμπεριλαμβανομένων των
κυκλοαλκυλίων)

Βιομηχανία

A

2931.90.20

2-χλωροβινυλοδιχλωροαρσίνη

Βιομηχανία

A

2931.90.25

Δις(2-χλωροβινυλο)χλωροαρσίνη

Βιομηχανία

A

2931.90.30

Τρις (2-χλωροβινυλ)αρσίνη

Βιομηχανία

A

2931.90.35

Διφθοριούχα αλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπρο
πυλο)φωσφονύλια

Βιομηχανία

A

2931.90.40

Όξινο αλκυλο(μεθυλο, αιθυλο, κ-προπυλο ή ισοπροπυλο)
θειοφωσφονικό [Ο-2-(διαλκυλ(μεθυλ, αιθυλ, κ-προπυλ ή ισο
προπυλ)αμινο)αιθύλιο] και οι Ο-αλκυλεστέρες (συμπεριλαμ
βανομένων των κυκλοαλκυλεστέρων) του· τα αλκυλιωμένα ή
πρωτονιωμένα άλατά του

Βιομηχανία

A

2931.90.45

Χλωρομεθυλοφωσφονικό Ο-ισοπροπύλιο

Βιομηχανία

A

2931.90.50

Χλωρομεθυλοφωσφονικό Ο-πινακολύλιο

Βιομηχανία

A

2931.90.55

Άλλα που περιέχουν ένα άτομο φωσφόρου το οποίο συνδέ
εται με μία μεθυλ-, αιθυλ-, κ-προπυλ- ή ισοπροπυλ-ομάδα,
αλλά όχι με άλλα άτομα άνθρακα

Βιομηχανία

A

2931.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.32

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου:

2932.1

Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρα
νίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:

2932.11

Τετραϋδροφουράνιο

Βιομηχανία

A

2932.12

2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη)

Βιομηχανία

A

2932.13

Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋδροφουρφου
ρυλική

Βιομηχανία

A

2932.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2932.20

Λακτόνες:

2932.20.10

Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες

Βιομηχανία

A

2932.20.20

Φαινολοφθαλεϊνη (εξαιρουμένης της ιωδοφαινολοφθαλεΐνης)

Βιομηχανία

A

2932.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1382

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2932.9

Άλλα:

2932.91

Ισοσαφρόλη

Βιομηχανία

A

2932.92

1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο) προπαν-2-όνη

Βιομηχανία

A

2932.93

Πιπερονάλη

Βιομηχανία

A

2932.94

Σαφρόλη

Βιομηχανία

A

2932.95

Τετραϋδροκανναβινόλες (όλα τα ισομερή)

Βιομηχανία

A

2932.99

Άλλα:

2932.99.10

Που περιέχουν κατά βάρος 10 % ή περισσότερο καρμποφου
ράν

Βιομηχανία

A

2932.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.33

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου:

2933.1

Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζο
λίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο·

2933.11

Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

A

2933.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2933.2

Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζο
λίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:

2933.21

Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

A

2933.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2933.3

Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδί
νης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:

2933.31

Πυριδίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2933.32

Πιπεριδίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2933.33

Αλφαιντανίλη (ΔΚΟ), ανιλεριδίνη (ΔΚΟ), βεζιτραμίδη (ΔΚΟ),
βρωμαζεπάμη (ΔΚΟ), κετοβεμιδόνη (ΔΚΟ), διφαινοξίνη
(ΔΚΟ), διφαινοξυλάτη (ΔΚΟ), διπιπανόνη (ΔΚΟ), φαιντανύλιο
(ΔΚΟ), μεθυλοφαινιδάτη (ΔΚΟ), πενταζοκίνη (ΔΚΟ), πεθιδίνη
(ΔΚΟ), ενδιάμεσο Α πεθιδίνης (ΔΚΟ), φαινκυκλιδίνη (ΔΚΟ)
(αγγελόσκονη-ΡCΡ), φαινοπεριδίνη (ΔΚΟ), πιπραδόλη (ΔΚΟ),
πιριτραμίδιο (ΔΚΟ), προπιράμη (ΔΚΟ) και τριμεπεριδίνη
(ΔΚΟ)· άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1383

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2933.39

Άλλα:

2933.39.10

Βενζυλικό 3-κινουκλιδινύλιο

Βιομηχανία

A

2933.39.20

Κινουκλιδιν-3-όλη

Βιομηχανία

A

2933.39.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2933.4

Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή
ισοκινολίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις

2933.41

Λαιβορφανόλη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2933.49

Άλλα:

2933.49.10

Πολυμερισμένη 1,2-διυδρο-2,2,4-τριμεθυλοκινολίνη

Βιομηχανία

A

2933.49.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2933.5

Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδί
νης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης:

2933.52

Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2933.53

Αλλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), αμοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη
(ΔΚΟ), βουταλβιτάλη (ΔΚΟ), βουτοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), κυκλο
βαρβιτάλη (ΔΚΟ), μεθυλοφαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), πεντοβαρβι
τάλη (ΔΚΟ), φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκβουταβαρβιτάλη
(ΔΚΟ), σεκοβαρβιτάλη (ΔΚΟ) και βινυλοβιτάλη (ΔΚΟ)· και
άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2933.54

Άλλα παράγωγα της μαλονυλουρίας (βαρβιτουρικό οξύ).
άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2933.55

Λοπραζολάμη (ΔΚΟ), μεκλοκουαλόνη (ΔΚΟ), μεθακαλόνη
(ΔΚΟ) και ζιπεπρόλη (ΔΚΟ). άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2933.59

Άλλα:

2933.59.10

Τριμεθοπρίμη (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

A

2933.59.20

Φουμαρική τεφονοβίρη δισοπροξίλη

Βιομηχανία

A

2933.59.30

Κιτρική πιπεράζίνη· πιπεραζίνη, εξαένυδρη· αδιπική πιπερα
ζίνη

Βιομηχανία

A

2933.59.80

Bromacil· OO-Diethyl 0-4 methyl 2 isopropylpyrimid 6
phosphorothioate

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1384

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2933.59.85

Άλλες ενώσεις ουρίας

Βιομηχανία

A

2933.59.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2933.6

Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης
(υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:

2933.61

Μελαμίνη

Βιομηχανία

A

2933.69

Άλλα:

2933.69.20

Χλωροκυανουρικό οξύ

Βιομηχανία

A

2933.69.30

Ατραζίνη

Βιομηχανία

A

2933.69.40

Σιμαζίνη

Βιομηχανία

A

2933.69.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2933.7

Λακτάμες:

2933.71

6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)

Βιομηχανία

A

2933.72

Κλοβαζάμη (ΔΚΟ) και μεθυπρυλόνη (ΔΚΟ)

Βιομηχανία

A

2933.79

Άλλες λακτάμες

Βιομηχανία

A

2933.9

Άλλα:

2933.91

Αλπραζολάμη (ΔΚΟ), καμαζεπάμη (ΔΚΟ), χλωρδιαζεποξείδιο
(ΔΚΟ), κλοναζεπάμη (ΔΚΟ), κλοραζεπικό άλας, δελοραζε
πάμη (ΔΚΟ), διαζεπάμη (ΔΚΟ), εσταζολάμη (ΔΚΟ), φλουδια
ζεπάμη (ΔΚΟ), φθοριονιτραζεπάμη (ΔΚΟ), φλουραζεπάμη
(ΔΚΟ), χαλαζεπάμη (ΔΚΟ), λοφλαζεπικό αιθύλιο (ΔΚΟ), λο
ραζεπάμη (ΔΚΟ), λορμεταζεπάμη (ΔΚΟ), μαζινδόλη (ΔΚΟ),
μεδαζεπάμη (ΔΚΟ), μιδαζολάμη (ΔΚΟ), νιμεταζεπάμη (ΔΚΟ),
νιτραζεπάμη (ΔΚΟ), νορδαζεπάμη (ΔΚΟ), οξαζεπάμη (ΔΚΟ),
πιναζεπάμη (ΔΚΟ), πραζεπάμη (ΔΚΟ), πυροβαλερόνη (ΔΚΟ),
τεμαζεπάμη (ΔΚΟ), τετραζεπάμη (ΔΚΟ) και τριαζολάμη
(ΔΚΟ)· άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2933.99

Άλλα:

2933.99.10

Που περιέχει κατά βάρος 7 τοις εκατό ή περισσότερο beno
myl

Βιομηχανία

A

2933.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.34

Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημι
κής σύστασης· άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις:

2934.10

Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζο
λίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1385

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2934.20

Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους βενζοθειαζο
λίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις

Βιομηχανία

A

2934.30

Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης
(υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις

Βιομηχανία

A

2934.9

Άλλα:

2934.91

Αμινόρεξη (ΔΚΟ), βρωτιζολάμη (ΔΚΟ), κλοτιαζεπάμη (ΔΚΟ),
κλοξαζολάμη (ΔΚΟ), δεξτρομοραμίδιο (ΔΚΟ), αλοξαζολάμη
(ΔΚΟ), κεταζολάμη (ΔΚΟ), μεσοκάρβη (ΔΚΟ), οξαζολάμη
(ΔΚΟ), πεμολίνη (ΔΚΟ), φαινδιμετραζίνη (ΔΚΟ), φαινμετρα
ζίνη (ΔΚΟ) και σουφαιντανίλη (ΔΚΟ)· άλατα των προϊόντων
αυτών

Βιομηχανία

A

2934.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

2935.00

Σουλφοναμίδες

Βιομηχανία

A

29.36

Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με
σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυ
κνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιού
νται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους,
έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα

2936.2

Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:

2936.21

Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους

Βιομηχανία

A

2936.22

Βιταμίνη Β[1] και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

A

2936.23

Βιταμίνη Β[2] και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

A

2936.24

D- ή DL-παντοθενικό οξύ (βιταμίνη Β[3] ή βιταμίνη Β[5]) και
τα παράγωγά του

Βιομηχανία

A

2936.25

Βιταμίνη Β[6] και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

A

2936.26

Βιταμίνη Β[12] και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

A

2936.27

Βιταμίνη C και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

A

2936.28

Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

A

2936.29

Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους

Βιομηχανία

A

2936.90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώ
ματα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1386

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

29.37

Ορμόνες, προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες,
φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση· τα παράγωγά τους
που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή
που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:

2937.1

Ορμόνες πολυπεπτιδικές, ορμόνες πρωτεϊνικές και ορμόνες
γλυκοπρωτεϊνικές, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους:

2937.11

Σωματοτροπίνη, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά της

Βιομηχανία

A

2937.12

Ινσουλίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2937.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

2937.2

Ορμόνες στεροειδείς, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά
τους:

2937.21

Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδροκορτιζόνη)
και πρεδνισολόνη (δεϋδροϋδροκορτιζόνη)

Βιομηχανία

A

2937.22

Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών

Βιομηχανία

A

2937.23

Οιστρογόνα και προγεστογόνα

Βιομηχανία

A

2937.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

2937.50

Προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, τα παρά
γωγα και τα δομικά ανάλογά τους

Βιομηχανία

A

2937.90

Άλλα:

2937.90.10

Αδρεναλίνη

Βιομηχανία

A

2937.90.20

Άλλες ορμόνες της ομάδας της κατεχολαμίνης, τα παράγωγα
και τα δομικά ανάλογά τους

Βιομηχανία

A

2937.90.30

Παράγωγα των αμινοξέων

Βιομηχανία

A

2937.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

29.38

Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα
άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παρά
γωγα:

2938.10

Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του

Βιομηχανία

A

2938.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1387

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

29.39

Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα
άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παρά
γωγα:

2939.1

Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους· άλατα των
προϊόντων αυτών:

2939.11

Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας· βουπρενορφίνη (ΔΚΟ),
κωδεΐνη, διυδροκωδεΐνη (ΔΚΟ), αιθυλομορφίνη, αιτορφίνη
(ΔΚΟ), ηρωίνη, υδροκωδόνη (ΔΚΟ), υδρομορφόνη (ΔΚΟ),
μορφίνη, νικομορφίνη (ΔΚΟ), οξυκωδόνη (ΔΚΟ), οξυμορφόνη
(ΔΚΟ), φολκωδίνη (ΔΚΟ), θηβακόνη (ΔΚΟ) και θηβαΐνη·
άλατα των προϊόντων αυτών:

2939.11.10

Φωσφορική κωδεϊνη

Βιομηχανία

X

2939.11.90

Άλλα

Βιομηχανία

X

2939.19

Άλλα

Βιομηχανία

X

2939.20

Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους· άλατα των
προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2939.30

Καφεΐνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2939.4

Εφεδρίνες και τα άλατά τους:

2939.41

Εφεδρίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2939.42

Ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2939.43

Καθίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2939.44

Νορεφεδρίνη και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2939.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

2939.5

Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη)
και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων αυτών:

2939.51

Φαινετυλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2939.59

Άλλα

Βιομηχανία

A

2939.6

Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παράγωγά
τους· άλατα των προϊόντων αυτών:

2939.61

Εργομετρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2939.62

Εργοταμίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

Βιομηχανία

A

2939.63

Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1388

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

Βιομηχανία

A

2939.69

Άλλα

2939.9

Άλλα:

2939.91

Κοκαΐνη, εκγονίνη, λεβομεθαμφεταμίνη (ΔΚΟ), μεθαμφετα
μίνη (ΔΚΟ), ρακεμικό μείγμα μεθαμφεταμίνης· άλατα, εστέρες
και άλλα παράγωγα των προϊόντων αυτών

2939.99

Άλλα:

2939.99.10

Σκοπολαμίνη (υοσκίνη) και τα παράγωγά της

Βιομηχανία

A

2939.99.20

Θεοβρωμίνη· εμετίνη

Βιομηχανία

A

2939.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2940.00

Ζάχαρα χημικώς καθαρά [με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λα
κτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (οπωροζά
χαρο)]· αιθέρες, ακετάλες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά
τους (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 29.37, 29.38
και 29.39)

Βιομηχανία

A

29.41

Αντιβιοτικά:

2941.10

Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού
οξέος· άλατα των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

2941.20

Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων
αυτών

Βιομηχανία

A

2941.30

Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων
αυτών

Βιομηχανία

A

2941.40

Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της· άλατα των προϊό
ντων αυτών

Βιομηχανία

A

2941.50

Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της· άλατα των προϊόντων
αυτών

Βιομηχανία

A

2941.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

2942.00

Άλλες οργανικές ενώσεις

Βιομηχανία

A

30.01

Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω
και σε σκόνη· εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των
εκκρίσεών τους, για οποθεραπεία· ηπαρίνη και τα άλατά της·
άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευα
σμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

3001.20

Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους

Βιομηχανία

A

3001.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1389

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

30.02

Αίμα ανθρώπων· αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτι
κές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις· αντιοροί, άλλα
κλάσματα του αίματος και ανοσολογικά προϊόντα, τροπο
ποιημένα ή μη ή λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές
μεθόδους· εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών
(με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα:

3002.10

Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος και ανοσολογικά
προϊόντα, τροποποιημένα ή μη ή λαμβανόμενα έστω και με
βιοτεχνολογικές μεθόδους

Βιομηχανία

A

3002.20

Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου

Βιομηχανία

A

3002.30

Εμβόλια για την κτηνιατρική

Βιομηχανία

A

3002.90

Άλλα:

3002.90.10

Σαξιτοξίνη

Βιομηχανία

A

3002.90.20

Ρικίνη

Βιομηχανία

A

3002.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

30.03

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 30.02,
30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγ
μένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προ
φυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με
μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώ
ληση:

3003.10

Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών,
με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα
των προϊόντων αυτών

Βιομηχανία

A

3003.20

Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά

Βιομηχανία

A

3003.3

Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 29.37
(με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν αντιβιοτικά):

3003.31

Που περιέχουν ινσουλίνη

Βιομηχανία

A

3003.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

3003.40

Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους (με εξαίρεση
εκείνα που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης
29.37 ή αντιβιοτικά):

3003.40.10

Που περιέχουν φωσφορική κωδεΐνη

Βιομηχανία

A

3003.40.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3003.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1390

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

30.04

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 30.02,
30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγ
μένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς
ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή
δόσεων (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που προορίζο
νται να χορηγηθούν διαδερμικά) ή είναι συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση:

3004.10

Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών,
με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα
των προϊόντων αυτών:

3004.10.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3004.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3004.20

Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:

3004.20.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3004.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3004.3

Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 29.37
(με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν αντιβιοτικά):

3004.31

Που περιέχουν ινσουλίνη:

3004.31.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3004.31.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3004.32

Που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, παράγωγα ή δο
μικά ανάλογά τους

3004.32.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3004.32.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3004.39

Άλλα:

3004.39.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3004.39.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3004.40

Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους (με εξαίρεση
εκείνα που περιέχουν ορμόνες, άλλα προϊόντα της κλάσης
29.37 ή αντιβιοτικά):

3004.40.05

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3004.40.10

Άλλα, που περιέχουν φωσφορική κωδεΐνη

Βιομηχανία

A

3004.40.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1391

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3004.50

Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της
κλάσης 29.36:

3004.50.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3004.50.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3004.90

Άλλα:

3004.90.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3004.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

30.05

Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσι
ρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρ
μακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρι
κούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκο
πούς:

3005.10

Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλη
τική στρώση

Βιομηχανία

A

3005.90

Άλλα:

3005.90.10

Απορροφητική γάζα ή μουσελίνα· ταινίες (με εξαίρεση εκείνες
που κατασκευάζονται από ρητίνες πολυουρεθάνης και υφα
σμένα υφάσματα από ίνες γυαλιού)· επιθέματα βορικού οξέος
και άλλα απορροφητικά επιθέματα· γάζες ή επιθέματα από
μουσελίνα (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν ται
νίες ή νήματα ανιχνεύσιμα με ακτίνες Χ)

Βιομηχανία

A

3005.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

30.06

Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται
στη σημείωση 4 του παρόντος κεφαλαίου:

3006.10

Αποστειρωμένα ράμματα χειρουργικής και παρόμοια αποστει
ρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές (συμπεριλαμβανομέ
νων των αποστειρωμένων χειρουργικών ή οδοντικών νημάτων
που μπορούν να απορροφηθούν) και τα αποστειρωμένα συ
γκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη
χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών· αποστειρωμένες λα
μινάριες· αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορ
ροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική· αποστει
ρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες απορροφητικές ή μη, για
τη χειρουργική ή την οδοντιατρική

Βιομηχανία

A

3006.20

Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των
ομάδων ή των παραγόντων του αίματος

Βιομηχανία

A

3006.30

Παρασκευάσματα σκιατικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Δια
γνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμο
ποιηθούν πάνω στον ασθενή

Βιομηχανία

A

3006.40

Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών.
Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών

Βιομηχανία

A

3006.50

Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή
πρώτων βοηθειών

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1392

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3006.60

Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμό
νες, με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης 29.37 ή με βάση τα
σπερματοκτόνα

Βιομηχανία

A

3006.70

Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προ
κειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την κτηνιατρική
ως λιπαντικά για ορισμένα μέρη του σώματος κατά τη διάρ
κεια χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως
συνδετικό μέσο μεταξύ του σώματος και των ιατρικών οργά
νων

Βιομηχανία

A

3006.9

Άλλα:

3006.91

Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις παρά
φύση έδρας

Βιομηχανία

A

3006.92

Φαρμακευτικά απορρίμματα

Βιομηχανία

A

3101.00

Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγ
μένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που
προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων
ζωικής ή φυτικής προέλευσης

Βιομηχανία

A

31.02

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:

3102.10

Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα

Βιομηχανία

A

3102.2

Θειικό αμμώνιο· διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου
και νιτρικού αμμωνίου:

3102.21

Θειικό αμμώνιο

Βιομηχανία

A

3102.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

3102.30

Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα

Βιομηχανία

A

3102.40

Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλ
λες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες

Βιομηχανία

A

3102.50

Νιτρικό νάτριο

Βιομηχανία

A

3102.60

Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού
αμμωνίου

Βιομηχανία

A

3102.80

Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμω
νιακά διαλύματα

Βιομηχανία

A

3102.90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν
αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις

Βιομηχανία

A

31.03

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:

3103.10

Υπερφωσφορικά

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

3103.90

Άλλα

31.04

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα:

3104.20

Χλωριούχο κάλιο

Βιομηχανία

A

3104.30

Θειικό κάλιο

Βιομηχανία

A

3104.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

31.05

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπα
ντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο· αλλα λιπάσματα·
προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε
δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:

3105.10

Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε
δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

Βιομηχανία

A

3105.20

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά
στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο

Βιομηχανία

A

3105.30

Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό
άλας)

Βιομηχανία

A

3105.40

Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφο
ρικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό
διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας)

Βιομηχανία

A

3105.5

Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λι
παντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:

3105.51

Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα

Βιομηχανία

A

3105.59

Άλλα

Βιομηχανία

A

3105.60

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά
στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο

Βιομηχανία

A

3105.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

32.01

Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης· ταννίνες και τα
άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:

3201.10

Εκχύλισμα κεμπράχο

Βιομηχανία

A

3201.20

Εκχύλισμα μιμόζας

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κωδικός
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

3201.90

Άλλα

32.02

Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά· προϊόντα δεψικά ανόρ
γανα· παρασκευάσματα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά
δεψικά προϊόντα· παρασκευάσματα ενζυματικά για την προερ
γασία της δέψης:

3202.10

Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά

Βιομηχανία

A

3202.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3203.00

Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες
περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαί
ρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορι
σμένης χημικής σύστασης· Παρασκευάσματα που αναφέρο
νται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστι
κές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης

Βιομηχανία

A

32.04

Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης
χημικής σύστασης· παρασκευάσματα που αναφέρονται στη
σημείωση 3 του παρόντος κεφαλαίου, με βάση συνθετικές
οργανικές χρωστικές ύλες· προϊόντα συνθετικά οργανικά των
τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης
του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημι
κής σύστασης:

3204.1

Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα
που αναφέρονται στη σημείωση 3 του παρόντος κεφαλαίου
με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες:

3204.11

Χρωστικές σε διασπορές και παρασκευάσματα με βάση τις
χρωστικές αυτές

Βιομηχανία

A

3204.12

Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευά
σματα με βάση τις χρωστικές αυτές· χρωστικές με προστύμ
ματα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

Βιομηχανία

A

3204.13

Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστι
κές αυτές

Βιομηχανία

A

3204.14

Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστι
κές αυτές

Βιομηχανία

A

3204.15

Χρωστικές βαφής στον κάδο [στις οποίες περιλαμβάνονται
και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά
(pigments)] και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυ
τές

Βιομηχανία

A

3204.16

Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τα
χρωστικά αυτά

Βιομηχανία

A

3204.17

Χρώματα επίστρωσης (πιγμέντα) και παρασκευάσματα με
βάση τα χρώματα αυτά:

3204.17.10

Άζω-πιγμέντα των ακόλουθων περιγραφών και αριθμών Διε
θνούς Χρωματικού Δείκτη:- C.I. Pigment, Yellow 1, αριθ.
11680- C.I. Pigment, Yellow 3, αριθ. 11710- C.I. Pigment,
Yellow 12, αριθ. 21090- C.I. Pigment, Yellow 13, αριθ.
21100- C.I. Pigment, Yellow 14, αριθ. 21095- C.I. Pig
ment, Orange 13, αριθ. 21110- C.I. Pigment, Red 4, αριθ.
12085- C.I. Pigment, Red 57, αριθ. 15850- C.I. Pigment,
Red 48:2, αριθ. 15865- C.I. Pigment, Red 48:4, αριθ.
15865

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

3204.17.90

Άλλα

3204.19

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα δύο ή πε
ρισσοτέρων χρωστικών υλών των διακρίσεων 3204.11 μέχρι
3204.19:

3204.19.10

Μείγματα με βάση αζω-πιγμέντα των ακόλουθων περιγραφών
και αριθμών Διεθνούς Χρωματικού Δείκτη:- C.I. Pigment,
Yellow 1, αριθ. 11680- C.I. Pigment, Yellow 3, αριθ.
11710- C.I. Pigment, Yellow 12, αριθ. 21090- C.I. Pig
ment, Yellow 13, αριθ. 21100- C.I. Pigment, Yellow 14,
αριθ. 21095- C.I. Pigment, Orange 13, αριθ. 21110- C.I.
Pigment, Red 4, αριθ. 12085- C.I. Pigment, Red 57, αριθ.
15850- C.I. Pigment, Red 48:2, αριθ. 15865- C.I. Pigment,
Red 48:4, αριθ. 15865

Βιομηχανία

A

3204.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3204.20

Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησι
μοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού

Βιομηχανία

A

3204.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3205.00

Χρωστικές λάκες· παρασκευάσματα που αναφέρονται στη ση
μείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες

Βιομηχανία

A

32.06

Άλλες χρωστικές ύλες· παρασκευάσματα που αναφέρονται
στη σημείωση 3 του παρόντος κεφαλαίου (με εξαίρεση εκείνα
των κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05)· προϊόντα ανόργανα
των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα,
έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:

3206.1

Πιγμέντα (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξεί
διο του τιτανίου:

3206.11

Που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου σε κατά βάρος αναλο
γία 80 τοις εκατό ή περισσότερο, υπολογισμένη επί ξηράς
ύλης

Βιομηχανία

A

3206.19

Άλλα:

3206.19.10

Μαρμαρυγία που έχει επικαλυφθεί με διοξείδιο του τιτανίου

Βιομηχανία

A

3206.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3206.20

Πιγμέντα (pigments) και παρασκευάσματα με βάση ενώσεις
του χρωμίου:

3206.20.10

Πιγμέντα (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το πρά
σινο οξείδιο χρωμίου, τον χρωμικό μόλυβδο, τον χρωμικό
ψευδάργυρο, το χρωμικό βάριο ή το χρωμικό στρόντιο, τα
ανόργανα πιγμέντα των ακόλουθων περιγραφών και αριθμών
Διεθνούς Χρωματικού Δείκτη:- C.I. Pigment, Yellow 34,
αριθ. 77603- C.I. Pigment, Yellow 34, αριθ. 77600- C.I.
Pigment, Red 104, αριθ. 77605- C.I. Pigment, Red 104
και 84:4, αριθ. 77605 και αριθ. 15865- C.I. Pigment,
Green 15, αριθ. 77603 και αριθ. 77520- C.I. Pigment,
Green 13, αριθ. 77603 και αριθ. 74200- C.I. Pigment,
Green 17, αριθ. 77288- C.I. Pigment, Yellow 32, αριθ.
77839- C.I. Pigment, Yellow 36, αριθ. 77955

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

3206.20.90

Άλλα

3206.4

Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:

3206.41

Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της

Βιομηχανία

A

3206.42

Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα
με βάση το θειούχο ψευδάργυρο

Βιομηχανία

A

3206.49

Άλλα:

3206.49.10

Κύριο μείγμα αιθάλης

Βιομηχανία

A

3206.49.20

Ανόργανα πιγμέντα της ακόλουθης περιγραφής και αριθμού
Διεθνούς Χρωματικού Δείκτη: -C.I. Pigment, Blue 27, αριθ.
77510

Βιομηχανία

A

3206.49.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3206.50

Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται
ως φωτοφόρα

Βιομηχανία

A

32.07

Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευα
σμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικα
λύμματα κεραμευτικής, υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρα
σκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κερα
μευτική, τη σμάλτωση ή την υαλουργία· γυαλί τριμμένο και
άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή
νιφάδων:

3207.10

Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευα
σμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα

Βιομηχανία

A

3207.20

Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα
κεραμευτικής και παρόμοια παρασκευάσματα

3207.20.10

Υαλοποιήσιμα σμάλτα και παρόμοια παρασκευάσματα

Βιομηχανία

A

3207.20.20

Υαλοποιήσιμα επιχρίσματα, επικαλύμματα κεραμευτικής και
παρόμοια παρασκευάσματα

Βιομηχανία

A

3207.30

Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα

Βιομηχανία

A

3207.40

Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών
κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων

Βιομηχανία

A

32.08

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια (συμπεριλαμβανομένων των
σμάλτων και των λακών) με βάση συνθετικά πολυμερή ή τρο
ποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα
σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη ση
μείωση 4 του παρόντος κεφαλαίου:

3208.10

Με βάση πολυεστέρες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1397

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

3208.20

Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή

3208.90

Άλλα:

3208.90.30

Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου
αυτού, από πυρίτιο

Βιομηχανία

A

3208.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

32.09

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια (συμπεριλαμβανομένων των
σμάλτων και των λακών) με βάση συνθετικά πολυμερή ή τρο
ποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα
σε υδατώδες μέσο:

3209.10

Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή:

3209.10.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3209.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3209.90

Άλλα:

3209.90.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3209.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3210.00

Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια (συμπεριλαμβανομένων
των σμάλτων, των λακών και των υδροχρωμάτων)· χρωστικά
(pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησι
μοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:

3210.00.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3210.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3211.00

Ξηραντικά παρασκευασμένα

Βιομηχανία

A

32.12

Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι με
ταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες
μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης· φύλλα για
την επισήμανση με σίδηρο· βαφές και άλλες χρωστικές ύλες
που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική
πώληση:

3212.10

Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο

Βιομηχανία

A

3212.90

Άλλα:

3212.90.10

Σκόνες ή νιφάδες αργιλίου διασκορπισμένες σε μη υδατώδες
μέσο

Βιομηχανία

A

3212.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1398

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

32.13

Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη
ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη
διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους, σωληνά
ρια, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες:

3213.10

Χρώματα σε συνδυασμούς:

3213.10.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3213.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3213.90

Άλλα:

3213.90.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3213.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

32.14

Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στό
κοι)· σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα· επι
χρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται για
προσόψεις, εσωτερικούς τοίχους, δάπεδα, οροφές ή παρό
μοιες επιφάνειες:

3214.10

Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στό
κοι). σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα.

Βιομηχανία

A

3214.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

32.15

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα
μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές:

3215.1

Μελάνια τυπογραφίας:

3215.11

Μαύρα

Βιομηχανία

A

3215.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

3215.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

33.01

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβά
νονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα»·
ρητινοειδή· εκχυλίσματα ελαιορητινών· συμπυκνωμένα διαλύ
ματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλο
γες ύλες, που λαμβάνονται με απορρόφηση ή εμπότιση· τερ
πενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερπένωσης των αι
θερίων ελαίων· αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά
διαλύματα αιθερίων ελαίων:

3301.1

Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:

3301.12

Πορτοκαλιού

Γεωργία

A

3301.13

Λεμονιού

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1399

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3301.19

Άλλα:

3301.19.10

Γλυκολεμονιού

Γεωργία

A

3301.19.90

Άλλα

Γεωργία

A

3301.2

Αιθέρια έλαια, εκτός από εκείνα των εσπεριδοειδών:

3301.24

Μέντας πιπεράτης (MENTHA PIPERITA)

Γεωργία

A

3301.25

Άλλων μεντών

Γεωργία

A

3301.29

Άλλα:

3301.29.10

Γερανιού

Γεωργία

A

3301.29.20

Γιασεμιού

Γεωργία

A

3301.29.30

Λεβάντας ή λεβαντίνης

Γεωργία

A

3301.29.90

Άλλα

Γεωργία

A

3301.30

Ρητινοειδή

Γεωργία

A

3301.90

Άλλα:

3301.90.10

Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα αιθερίων
ελαίων

Γεωργία

A

3301.90.20

Εκχυλίσματα ελαιορητινών που λαμβάνονται από την εκχύ
λιση του οπίου

Γεωργία

A

3301.90.30

Εκχυλίσματα ελαιορητινών που λαμβάνονται από την εκχύ
λιση της γλυκόριζας

Γεωργία

A

3301.90.40

Εκχυλίσματα ελαιορητινών που λαμβάνονται από την εκχύ
λιση του λυκίσκου

Γεωργία

A

3301.90.50

Εκχυλίσματα ελαιορητινών που λαμβάνονται από την εκχύ
λιση πυρέθρου και ριζών φυτών που περιέχουν ροτενόνη

Γεωργία

A

3301.90.60

Άλλα εκχυλίσματα ελαιορητινών που λαμβάνονται από την
εκχύλιση φυσικών φυτικών κυτταρικών πρώτων υλών, που
προορίζονται για φαρμακευτικούς σκοπούς

Γεωργία

A

3301.90.80

Εκχυλίσματα ελαιορητινών, των τύπων που χρησιμοποιούνται
στη βιομηχανία τροφίμων, που λαμβάνονται από την εκχύ
λιση πιπεριών του γένους CAPSICUM

Γεωργία

A

3301.90.90

Άλλα

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1400

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

33.02

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή περισ
σότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιού
νται ως βασικές ύλες για τη βιομηχανία· άλλα παρασκευά
σματα με βάση ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή ποτών:

3302.10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών
διατροφής ή ποτών

3302.90

Άλλα:

3302.90.10

Που περιέχουν κατ' όγκο, 50 τοις εκατό ή περισσότερο αιθυ
λική ή προπυλική αλκοόλη (με εξαίρεση τις βάσεις αρωμά
των)

Βιομηχανία

A

3302.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3303.00

Αρώματα και κολόνιες:

3303.00.10

Πολτοί και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα, μη συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

A

3303.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

33.04

Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευα
σμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα
του δέρματος (με εξαίρεση τα φάρμακα), στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρα
σκευάσματα για το μαύρισμα· παρασκευάσματα για την περι
ποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:

3304.10

Παρασκευάσματα για το μακιγιάρισμα των χειλιών:

3304.10.10

Πολτοί και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα, μη συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

A

3304.10.20

Παρασκευάσματα με δείκτη ηλιακής προστασίας (SPF) 15 ή
περισσότερο

Βιομηχανία

A

3304.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3304.20

Παρασκευάσματα για το μακιγιάρισμα των ματιών

3304.20.10

Πολτοί και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα, μη συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

A

3304.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3304.30

Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών
και των ποδιών

3304.30.10

Πολτοί και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα, μη συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1401

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

3304.30.90

Άλλα

3304.9

Άλλα:

3304.91

Πούδρες, έστω και συμπιεσμένες:

3304.91.10

Πολτοί και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα, μη συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

A

3304.91.20

Πούδρες για βρέφη

Βιομηχανία

A

3304.91.30

Παρασκευάσματα με δείκτη ηλιακής προστασίας (SPF) 15 ή
περισσότερο

Βιομηχανία

A

3304.91.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3304.99

Άλλα:

3304.99.10

Πολτοί και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα, μη συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

A

3304.99.20

Προστατευτική κρέμα σε συσκευασίες 5 kg ή περισσότερο

Βιομηχανία

A

3304.99.30

Παρασκευάσματα με δείκτη ηλιακής προστασίας (SPF) 15 ή
περισσότερο

Βιομηχανία

A

3304.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

33.05

Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:

3305.10

Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού

Βιομηχανία

A

3305.20

Παρασκευάσματα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας
των μαλλιών

3305.20.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3305.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3305.30

Λακ για τα μαλλιά:

3305.30.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3305.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3305.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1402

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

33.06

Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δο
ντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες
για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών· νή
ματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδο
ντίων διαστημάτων (οδοντικά νήματα), σε συσκευασίες λιανι
κής πώλησης:

3306.10

Οδοντόπαστες

3306.20

Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσο
δοντίων διαστημάτων (οδοντικά νήματα):

3306.20.10

Νήματα μεγάλης αντοχής από αραμίδια

Βιομηχανία

A

3306.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3306.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

33.07

Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για
μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για
λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλ
λωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευά
σματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού·
αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματι
σμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:

3307.10

Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για
μετά το ξύρισμα:

3307.10.10

Στυπτικά μολύβια

Βιομηχανία

A

3307.10.20

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3307.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3307.20

Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά:

3307.20.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3307.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3307.30

Άλατα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά

Βιομηχανία

A

3307.4

Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσμηση των
χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ευώδη παρασκευά
σματα για θρησκευτικές τελετές:

3307.41

Agarbatti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με
καύση

Βιομηχανία

A

3307.49

Άλλα:

3307.49.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3307.49.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1403

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3307.90

Άλλα:

3307.90.10

Διαλύματα για φακούς επαφής ή διαλύματα για τεχνητό μάτι,
συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών δισκίων

Βιομηχανία

A

3307.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

34.01

Σαπούνια· προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενερ
γούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται
αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού
σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι·
προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω
στην επιφανειακή τάση που προορίζονται για το πλύσιμο του
δέρματος, με μορφή υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση, έστω και αν περιέχουν σαπούνι· χαρτί, βάτες,
πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρι
σμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:

3401.1

Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενερ
γούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα
στρογγυλού ψωμιού, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βά
τες, πιλήματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επι
χρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:

3401.11

Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ια
τρικές χρήσεις)

Βιομηχανία

A

3401.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

3401.20

Σαπούνια με άλλες μορφές

Βιομηχανία

A

3401.30

Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω
στην επιφανειακή τάση που προορίζονται για το πλύσιμο του
δέρματος, με μορφή υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση, έστω και αν περιέχουν σαπούνι

Βιομηχανία

A

34.02

Οργανικοί επιφανειοδραστικοί παράγοντες (με εξαίρεση το
σαπούνι)· παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφα
νειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα
για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και
αν περιέχουν σαπούνι (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 34.01):

3402.1

Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευα
σμένες για τη λιανική πώληση:

3402.11

Ανιονικές:

3402.11.10

Σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το
10 kg

Βιομηχανία

A

3402.11.20

Σε άμεση συσκευασία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα
10 kg

Βιομηχανία

A

3402.12

Κατιονικές

Βιομηχανία

A

3402.13

Μη ιονικές

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1404

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3402.19

Άλλες

Βιομηχανία

A

3402.20

Παρασκευάσματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

A

3402.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

34.03

Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση
του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά, ή
αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα,
με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που
χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των
υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων
υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστα
τικά 70 τοις εκατό ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πε
τρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:

3403.1

Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών:

3403.11

Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών,
του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών

Βιομηχανία

A

3403.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

3403.9

Άλλα:

3403.91

Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών,
του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών

Βιομηχανία

A

3403.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

34.04

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:

3404.20

Από πολυ(οξυαιθυλένιο) (πολυαιθυλενογλυκόλη)

Βιομηχανία

A

3404.90

Άλλα:

3404.90.10

Από οξειδωμένο πολυαιθυλένιο

Βιομηχανία

A

3404.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

34.05

Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπι
πλα, στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες
και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έστω
και με μορφή χαρτιού, βάτας, πιλημάτων, μη υφασμένων
υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κυψελώδους καουτσούκ,
εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευά
σματα αυτά), (με εξαίρεση τα κεριά της κλάσης 34.04):

3405.10

Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για πα
πούτσια ή για δέρμα:

3405.10.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1405

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

3405.10.90

Άλλα

3405.20

Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη
συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυ
λοκατασκευών:

3405.20.10

Σε δοχείο τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

Βιομηχανία

A

3405.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3405.30

Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα
(με εξαίρεση τα στιλβώματα για μέταλλα)

Βιομηχανία

A

3405.40

Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού

Βιομηχανία

A

3405.90

Άλλα:

3405.90.10

Παρασκευάσματα λείανσης από ψήγματα, σκόνες και κόκ
κους διαμαντιών

Βιομηχανία

A

3405.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3406.00

Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια
είδη

Βιομηχανία

A

3407.00

Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και
εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών·
συνθέσεις με την ονομασία «κεριά για την οδοντοτεχνική»,
που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη
λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή πα
ρόμοιες μορφές· άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με
βάση το γύψο

Βιομηχανία

A

35.01

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών·
κόλλες καζεΐνης:

3501.10

Καζεΐνες

Γεωργία

A

3501.90

Άλλα

Γεωργία

A

35.02

Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώ
ματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος που πε
ριέχουν κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη περισσότερο
από 80 τοις εκατό πρωτεϊνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά
άλατα και άλλα:

3502.1

Αυγοαλβουμίνη:

3502.11

Ξερή

Γεωργία

A

3502.19

Άλλα:

3502.19.10

Υγρά

Γεωργία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1406

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3502.19.90

Άλλα

Γεωργία

A

3502.20

Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμά
των δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος

Γεωργία

A

3502.90

Άλλα

Γεωργία

A

3503.00

Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που πα
ρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο,
έστω και αν είναι κατεργασμένα επιφανειακά ή χρωματισμένα)
και τα παράγωγά τους· ψαρόκολλα· άλλες κόλλες ζωικής
προέλευσης (με εξαίρεση τις κόλλες καζεΐνης της κλάσης
35.01):

3503.00.10

Ζελατίνες, σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που δεν
υπερβαίνει τα 10 kg

Γεωργία

A

3503.00.15

Ζελατίνες, σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που υπερβαί
νει τα 10 kg

Γεωργία

A

3503.00.30

Παράγωγα ζελατίνης

Γεωργία

A

3503.00.35

Ψαρόκολλα και άλλες κόλες ζωικής προέλευσης

Γεωργία

A

3503.00.90

Άλλα

Γεωργία

A

3504.00

Πεπτόνες και τα παράγωγά τους· άλλες πρωτεϊνικές ύλες και
τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού· σκόνη δέρματος, κατεργασμένη με χρώμιο ή
μη

Γεωργία

A

35.05

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα
προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους)·
κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα
τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

3505.10

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

Γεωργία

A

3505.20

Κόλλες

Γεωργία

A

35.06

Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κα
τονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· προϊόντα κάθε εί
δους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά,
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συ
γκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg:

3506.10

Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή
ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως
κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερ
βαίνει το 1 kg

Βιομηχανία

A

3506.9

Άλλα:

3506.91

Συγκολλητικά με βάση πολυμερή των κλάσεων 39.01 έως
39.13 ή το καουτσούκ

Βιομηχανία

A

3506.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1407

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

35.07

Ένζυμα· ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

3507.10

Πυτιά και τα συμπυκνώματά της

Βιομηχανία

A

3507.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3601.00

Προωθητικές πυρίτιδες

Βιομηχανία

A

3602.00

Παρασκευασμένα εκρηκτικά, (εκτός από τις προωθητικές πυ
ρίτιδες)

Βιομηχανία

A

3603.00

Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά. Καψούλια και
απλοί πυροκροτητές. Είδη ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυροκρο
τητές

Βιομηχανία

A

36.04

Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το
διασκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτί
δες και άλλα είδη πυροτεχνίας:

3604.10

Πυροτεχνήματα

Βιομηχανία

A

3604.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3605.00

Σπίρτα (με εξαίρεση τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 36.04)

Βιομηχανία

A

36.06

Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορ
φής· είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση
2 του παρόντος κεφαλαίου:

3606.10

Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία
των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή
για το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικό
τητας που δεν υπερβαίνει τα 300 ml

Βιομηχανία

A

3606.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

37.01

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητο
ποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από
άλλες ύλες (με εξαίρεση χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά)· επίπεδες
φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπω
σης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως
(παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη·

3701.10

Για ακτίνες Χ:

3701.10.10

Επίπεδες φθοριογραφικές πλάκες και φιλμ

Βιομηχανία

A

3701.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3701.20

Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης

Βιομηχανία

A

3701.30

Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση
μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 mm:

3701.30.25

Φύλλα αναπαραγωγής και λιθογραφικές πλάκες όφσετ, από
αλουμίνιο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1408

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3701.30.60

Άλλα, ορθοχρωματικά

Βιομηχανία

A

3701.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

3701.9

Άλλα:

3701.91

Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

Βιομηχανία

A

3701.99

Άλλα:

3701.99.45

Φύλλα αναπαραγωγής και λιθογραφικές πλάκες όφσετ, από
αλουμίνιο

Βιομηχανία

A

3701.99.70

Άλλα, ορθοχρωματικά

Βιομηχανία

A

3701.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

37.02

Ταινίες φωτογραφικές σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες,
που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, από άλλες ύλες (εκτός από
χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά)· ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας
εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημέ
νες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:

3702.10

Για ακτίνες Χ

Βιομηχανικός

A

3702.3

Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει
τα 105 mm:

3702.31

Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

Βιομηχανικός

A

3702.32

Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου:

3702.32.10

Ταινίες ορθοχρωματικές

Βιομηχανικός

A

3702.32.90

Άλλες

Βιομηχανικός

A

3702.39

Άλλες:

3702.39.10

Ταινίες ορθοχρωματικές

Βιομηχανικός

A

3702.39.90

Άλλες

Βιομηχανικός

A

3702.4

Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα
105 mm:

3702.41

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερ
βαίνει τα 200 m, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

Βιομηχανικός

A

3702.42

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερ
βαίνει τα 200 m (εκτός εκείνων για την έγχρωμη φωτογρα
φία):

3702.42.10

Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1409

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

3702.42.90

Άλλες

3702.43

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που δεν
υπερβαίνει τα 200 m:

3702.43.10

Ταινίες ορθοχρωματικές

Βιομηχανικός

A

3702.43.90

Άλλες

Βιομηχανικός

A

3702.44

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm αλλά δεν υπερβαίνει
τα 610 mm:

3702.44.10

Ταινίες ορθοχρωματικές

Βιομηχανικός

A

3702.44.90

Άλλες

Βιομηχανικός

A

3702.5

Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):

3702.52

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που
υπερβαίνει τα 14 m

Βιομηχανικός

A

3702.53

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm, αλλά δεν υπερβαίνει
τα 35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m, για δια
φάνειες

Βιομηχανικός

A

3702.54

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm, αλλά δεν υπερβαίνει
τα 35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m (εκτός
από εκείνες για διαφάνειες)

Βιομηχανικός

A

3702.55

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm, αλλά δεν υπερβαίνει
τα 35 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 30 m

Βιομηχανικός

A

3702.56

Πλάτους που υπερβαίνει τα 35 mm

Βιομηχανικός

A

3702.9

Άλλες:

3702.96

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν
υπερβαίνει τα 30 m:

3702.96.10

Ταινίες ορθοχρωματικές

Βιομηχανικός

A

3702.96.90

Άλλες

Βιομηχανικός

A

3702.97

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που
υπερβαίνει τα 30 m:

3702.97.10

Ταινίες ορθοχρωματικές

Βιομηχανικός

A

3702.97.90

Άλλες

Βιομηχανικός

A

3702.98

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm:

3702.98.10

Ταινίες ορθοχρωματικές

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1410

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

3702.98.90

Άλλες

37.03

Χαρτί, χαρτόνι και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιη
μένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:

3703.10

Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm:

3703.10.10

Χαρτί σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα
1 000 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 100 m

Βιομηχανικός

A

3703.10.90

Άλλες

Βιομηχανικός

A

3703.20

Άλλες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

Βιομηχανικός

A

3703.90

Άλλες

Βιομηχανικός

A

3704.00

Πλάκες, ταινίες, χαρτιά, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά
που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:

3704.00.10

Κινηματογραφικό φιλμ

Βιομηχανικός

A

3704.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

37.05

Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο
φως και έχουν εμφανιστεί (εκτός από το κινηματογραφικό
φιλμ):

3705.10

Για την αναπαραγωγή όφσετ

Βιομηχανικός

A

3705.90

Άλλες:

3705.90.10

Μικροταινίες

Βιομηχανικός

A

3705.90.90

Άλλο

Βιομηχανικός

A

37.06

Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και
έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγ
γραφή ήχου:

3706.10

Πλάτους 35 mm ή περισσότερο

Βιομηχανικός

A

3706.90

Άλλες

Βιομηχανικός

A

37.07

Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις (άλλα
από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρό
μοια παρασκευάσματα)· προϊόντα μη αναμειγμένα για φωτο
γραφικές χρήσεις, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες
ποσότητες είτε συσκευασμένα για λιανική πώληση και είναι
έτοιμα για χρησιμοποίηση:

3707.10

Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1411

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

3707.90

Άλλα

38.01

Γραφίτης τεχνητός· γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής·
παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με
μορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊό
ντων:

3801.10

Γραφίτης τεχνητός:

3801.10.10

Μη βιομηχανοποιημένα ηλεκτρόδια

Βιομηχανικός

A

3801.10.90

Άλλος

Βιομηχανικός

A

3801.20

Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής

Βιομηχανικός

A

3801.30

Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί
για την εσωτερική επένδυση κλιβάνων

Βιομηχανικός

A

3801.90

Άλλος

Βιομηχανικός

A

38.02

Άνθρακες ενεργοποιημένοι· φυσικές ορυκτές ύλες ενεργο
ποιημένες· άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περι
λαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας:

3802.10

Άνθρακες ενεργοποιημένοι

Βιομηχανικός

A

3802.90

Άλλοι

Βιομηχανικός

A

3803.00

Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο

Βιομηχανικός

A

3804.00

Αλισίβες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτό
μαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποζαχαρωμένες ή χημικά
επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτο
θειώδη άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέλαιο της κλά
σης 38.03

Βιομηχανικός

A

38.05

Τερεβινθέλαιο ρητίνης, τερεβινθέλαιο ξύλου ή θειική τερεβιν
θίνη και άλλα τερπενικά έλαια που προκύπτουν κατά την
απόσταξη ή άλλη κατεργασία ξύλων κωνοφόρων· διπεντένιο
ακάθαρτο· θειική τερεβινθίνη και άλλα ακατέργαστα παρακυ
μένια· έλαιο πεύκου που περιέχει α-τερπινεόλη ως κύριο συ
στατικό:

3805.10

Τερεβινθέλαιο ρητίνης, τερεβινθέλαιο ξύλου ή θειική τερεβιν
θίνη

Βιομηχανικός

A

3805.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

38.06

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους·
αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου· γόμες λιω
μένες:

3806.10

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα

Βιομηχανικός

A

3806.20

Άλατα κολοφωνίου, ρητινικών οξέων ή παραγώγων του κολο
φωνίου ή των ρητινικών οξέων [εκτός από τα άλατα των προ
σαγωγών (adducts) κολοφωνίου]

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1412

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3806.30

Γόμες-εστέρες

Βιομηχανικός

A

3806.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3807.00

Ξυλόπισσες. Έλαια ξυλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική
αλκοόλη ακάθαρτη (ξυλόπνευμα). Πίσσες φυτικές. Πίσσες ζυ
θοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώ
νια, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσες

Βιομηχανικός

A

38.08

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα,
ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των
φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιά
ζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως
παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών (π.χ. ταινίες, φιτίλια,
θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί):

3808.50

Εμπορεύματα που ορίζονται στη σημείωση των διακρίσεων 1
του παρόντος κεφαλαίου:

3808.50.21

Εντομοκτόνα [εκτός από αυτά που περιέχουν την ουσία
camphechlor (ISO) (τοξαφαίνιο)], σε δοχεία που χρησιμο
ποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.23

Εντομοκτόνα [εκτός από αυτά που περιέχουν την ουσία
camphechlor (ISO) (τοξαφαίνιο)], όχι σε δοχεία που χρησι
μοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.25

Προϊόντα που περιέχουν την ουσία camphechlor (ISO) (το
ξαφαίνιο), σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.27

Προϊόντα που περιέχουν την ουσία camphechlor (ISO) (το
ξαφαίνιο), όχι σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύ
ματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.29

Μυκητοκτόνα για την επεξεργασία ξύλου, φυτών, δέντρων ή
σπόρων (εκτός από εκείνα που περιέχουν ενώσεις χαλκού,
χρωμίου και αρσενικού ή μεταλλικές ενώσεις διθειοκαρβαμιδι
κών ή δις-διθειοκαρβαμιδικών ως δραστικό συστατικό, αλλά
χωρίς να αποκλείονται τα μυκητοκτόνα με αιθυλενοδιμαγγά
νιο (διθειοκαρβαμιδικό) (πολυμερές) σύμπλοκο με άλατα ψευ
δαργύρου ως δραστική ουσία, σε δοχεία που χρησιμοποιού
νται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.31

Μυκητοκτόνα για την επεξεργασία ξύλου, φυτών, δέντρων ή
σπόρων (εκτός από εκείνα που περιέχουν ενώσεις χαλκού,
χρωμίου και αρσενικού ή μεταλλικές ενώσεις διθειοκαρβαμιδι
κών ή δις-διθειοκαρβαμιδικών ως δραστικό συστατικό, αλλά
χωρίς να αποκλείονται τα μυκητοκτόνα με αιθυλενοδιμαγγά
νιο (διθειοκαρβαμιδικό) (πολυμερές) σύμπλοκο με άλατα ψευ
δαργύρου ως δραστική ουσία, όχι σε δοχεία που χρησιμο
ποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.33

Άλλα μυκητοκτόνα, σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αε
ρολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.35

Άλλα μυκητοκτόνα, όχι σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για
αερολύματα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1413

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3808.50.37

Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστές της
ανάπτυξης των φυτών με ένα από τα ακόλουθα δραστικά συ
στατικά: ατραζίνη· αλαχλόρ (Alachlor)· 2-μεθυλο- 4-χλωρο
φαινοξυοξικό οξύ ή τα παράγωγά του· 2,4-διχλωροφαινοξυο
ξικό οξύ ή τα παράγωγά του· τριφλουραλίνη (Trifluralin), σε
δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.39

Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστές της
ανάπτυξης των φυτών με ένα από τα ακόλουθα δραστικά συ
στατικά: ατραζίνη· αλαχλόρ (Alachlor)· 2-μεθυλο- 4-χλωρο
φαινοξυοξικό οξύ ή τα παράγωγά του· 2,4-διχλωροφαινοξυο
ξικό οξύ ή τα παράγωγά του· τριφλουραλίνη, όχι σε δοχεία
που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.41

Άλλα ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά βλάστησης και ρυθμιστές της
ανάπτυξης των φυτών με την ουσία διουρόνη ή σιμαζίνη ως
δραστικές ουσίες, σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερο
λύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.43

Άλλα ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά βλάστησης και ρυθμιστές της
ανάπτυξης των φυτών με την ουσία διουρόνη ή σιμαζίνη ως
δραστικές ουσίες, όχι σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αε
ρολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.45

Άλλα ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυ
ξης των φυτών, σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύ
ματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.47

Άλλα ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυ
ξης των φυτών, όχι σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αε
ρολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.49

Απολυμαντικά, σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύ
ματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.51

Άλλα, απολυμαντικά που παρουσιάζονται σε άμεσες συ
σκευασίες περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 κιλά ή σε
περιέκτες που δεν περιέχουν πάνω από 5 λίτρα

Βιομηχανικός

A

3808.50.53

Απολυμαντικά που περιέχουν τριχλωροκυανουρικό οξύ
(TCIA), σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.55

Απολυμαντικά που περιέχουν τριχλωροκυανουρικό οξύ
(TCIA), όχι σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.59

Άλλα απολυμαντικά με παράγωγο λιθανθρακόπισσας ως δρα
στική ουσία, σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύ
ματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.61

Άλλα απολυμαντικά με παράγωγο λιθανθρακόπισσας ως δρα
στική ουσία, όχι σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύ
ματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.9

Άλλα:

3808.50.91

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.50.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1414

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3808.9

Άλλα:

3808.91

Εντομοκτόνα:

3808.91.1

Που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρωμο
χλωρομεθάνιο:

3808.91.11

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.91.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3808.91.9

Άλλα:

3808.91.91

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.91.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3808.92

Μυκητοκτόνα:

3808.92.2

Κατάλληλα για την επεξεργασία ξύλου, φυτών, δέντρων ή
σπόρων [εκτός από εκείνα που περιέχουν ενώσεις χαλκού,
χρωμίου και αρσενικού ή μεταλλικές ενώσεις διθειοκαρβαμιδι
κών ή δις-διθειοκαρβαμιδικών ως δραστικό συστατικό, αλλά
χωρίς να αποκλείονται αυτά με αιθυλενοδιμαγγάνιο (διθειο
καρβαμιδικό) (πολυμερές) σύμπλοκο με άλατα ψευδαργύρου
ως δραστική ουσία]:

3808.92.21

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.92.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3808.92.3

Άλλα, που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρω
μοχλωρομεθάνιο:

3808.92.31

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.92.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3808.92.9

Άλλα:

3808.92.91

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.92.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3808.93

Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της
ανάπτυξης των φυτών:

3808.93.04

Με την ουσία ατραζίνη ως δραστική ουσία, σε δοχεία που
χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3808.93.07

Με την ουσία ατραζίνη ως δραστική ουσία, όχι σε δοχεία που
χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.09

Με την ουσία αλαχλόρ ως δραστική ουσία, σε δοχεία που
χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.13

Με την ουσία αλαχλόρ ως δραστική ουσία, όχι σε δοχεία που
χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.16

Με τις ουσίες ντιουρόν ή σιμαζίνη ως δραστική ουσία, σε δο
χεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.19

Με τις ουσίες ντιουρόν ή σιμαζίνη ως δραστική ουσία, όχι σε
δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.31

Με 2-μεθυλο- 4-χλωροφαινοξυοξικό οξύ ή τα παράγωγά του
ως δραστική ουσία, σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αε
ρολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.33

Με 2-μεθυλο- 4-χλωροφαινοξυοξικό οξύ ή τα παράγωγά του
ως δραστική ουσία, όχι σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για
αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.34

Με 2,4-διχλωροφαινοξυοξικό οξύ ή τα παράγωγά του ως
δραστική ουσία, σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύ
ματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.37

Με 2,4-διχλωροφαινοξυοξικό οξύ ή τα παράγωγά του ως
δραστική ουσία, όχι σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αε
ρολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.41

Με την ουσία τριφλουραλίν ως δραστική ουσία, σε δοχεία
που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.43

Με την ουσία τριφλουραλίν ως δραστική ουσία, όχι σε δοχεία
που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.77

Άλλα ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυ
ξης των φυτών, σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύ
ματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.79

Άλλα ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυ
ξης των φυτών, όχι σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αε
ρολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.83

Άλλα, που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρω
μοχλωρομεθάνιο, σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερο
λύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.85

Άλλα, που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρω
μοχλωρομεθάνιο, όχι σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αε
ρολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.9

Άλλα:

3808.93.91

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.93.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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σταδιακής
κατάργησης

3808.94

Απολυμαντικά

3808.94.1

Σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
5 κιλά ή σε περιέκτες που δεν περιέχουν πάνω από 5 λίτρα:

3808.94.11

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.94.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3808.94.3

Απολυμαντικά που περιέχουν τριχλωροκυανουρικό οξύ
(TCIA):

3808.94.31

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.94.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3808.94.4

Άλλα, με παράγωγο λιθανθρακόπισσας ως δραστική ουσία:

3808.94.41

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.94.49

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3808.94.8

Άλλα, που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρω
μοχλωρομεθάνιο:

3808.94.81

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.94.89

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3808.94.9

Άλλα:

3808.94.91

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.94.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3808.99

Άλλα:

3808.99.1

Άλλα, που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρω
μοχλωρομεθάνιο:

3808.99.11

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3808.99.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3808.99.9

Άλλα:

3808.99.91

Σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

Γεωργικός

A

3808.99.99

Άλλα

38.09

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βα
φής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και
παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα
και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων
που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη Βιομη
χανικός του χαρτιού, στη Βιομηχανικός του δέρματος ή σε
παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού:

3809.10

Με βάση αμυλώδεις ύλες

3809.9

Άλλα:

3809.91

Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία
ή σε παρόμοιες βιομηχανίες

Βιομηχανικός

A

3809.92

Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη Βιομηχανικός του χαρ
τιού ή σε παρόμοιες βιομηχανίες

Βιομηχανικός

A

3809.93

Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη Βιομηχανικός του δέρ
ματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες

Βιομηχανικός

A

38.10

Παρασκευάσματα για την επιφανειακή απoξείδωση των μετάλ
λων· συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα
βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συν
ένωση των μετάλλων· πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή
συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊό
ντα· Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για
την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μι
κρών ράβδων συγκόλλησης:

3810.10

Παρασκευάσματα για την επιφανειακή απoξείδωση των μετάλ
λων· πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που
αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα

Βιομηχανικός

A

3810.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

38.11

Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης,
προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώ
δους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης
και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια
(στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά
που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά
λάδια:

3811.1

Αντικροτικά παρασκευάσματα:

3811.11

Με βάση ενώσεις του μολύβδου

Βιομηχανικός

A

3811.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3811.2

Προσθετικά για λιπαντικά λάδια:

3811.21

Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή λάδια από ασφαλτικά
υλικά

Βιομηχανικός

A

3811.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Βιομηχανικός

A

3811.90

Άλλα

38.12

Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανι
σμού»· σύvθετα πρoϊόvτα για τηv πλαστικoπoίηση τoυ καoυ
τσoύκ ή τωv πλαστικώv υλώv, πoυ δεv κατovoμάζovται oύτε
περιλαμβάvovται αλλoύ· παρασκευάσματα κατά της οξείδω
σης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του
καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:

3812.10

Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανι
σμού»

Βιομηχανικός

A

3812.20

Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή
των πλαστικών υλών

Βιομηχανικός

A

3812.30

Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα
προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστι
κών υλών:

3812.30.10

Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης για καουτσούκ

Βιομηχανικός

A

3812.30.20

Σύνθετα προϊόντα στερεοποίησης που περιέχουν καπρυλικό
κάδμιο, βενζοϊκό ναφθενικό κάδμιο, οκτοϊκό κάδμιο, καπρυ
λικό βάριο, εννεϋλοφαινολικό βάριο, θειογλυκολικός διβου
τυλοκασσίτερος, θειογλυκολικός διμεθυλοκασσίτερος, οκτανι
κός ψευδάργυρος (2-αιθυλοεξανοϊκός ψευδάργυρος),
οκτοϊκό κάλιο (2-αιθυλοεξανοϊκό κάλιο) ή στεατικός ψευδάρ
γυρος

Βιομηχανικός

A

3812.30.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3813.00

Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές· πυρο
σβεστικές βόμβες με γόμωση:

3813.00.25

Παρασκευάσματα σε υγρή μορφή που περιέχουν ενώσεις φθο
ρίου ή πρωτεΐνες, σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αερο
λύματα

Βιομηχανικός

A

3813.00.27

Παρασκευάσματα σε υγρή μορφή που περιέχουν ενώσεις φθο
ρίου ή πρωτεΐνες, όχι σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για αε
ρολύματα

Βιομηχανικός

A

3813.00.29

Άλλα, που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμο
τριφθορομεθάνιο ή διβρωμοτετραφθοροαιθάνες, σε δοχεία
που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3813.00.31

Άλλα, που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμο
τριφθορομεθάνιο ή διβρωμοτετραφθοροαιθάνες, όχι σε δοχεία
που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3813.00.33

Άλλα, που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες του μεθα
νίου, του αιθανίου ή του προπανίου (HBFC), σε δοχεία που
χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3813.00.35

Άλλα, που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες του μεθα
νίου, του αιθανίου ή του προπανίου (HBFC), όχι σε δοχεία
που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3813.00.37

Άλλα, που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες του μεθανίου,
του αιθανίου ή του προπανίου (HBFC), σε δοχεία που χρησι
μοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3813.00.39

Άλλα, που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες του μεθανίου,
του αιθανίου ή του προπανίου (HBFC), όχι σε δοχεία που
χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3813.00.41

Άλλα, που περιέχουν βρωμοχλωρομεθάνιο, σε δοχεία που
χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3813.00.43

Άλλα, που περιέχουν βρωμοχλωρομεθάνιο, όχι σε δοχεία που
χρησιμοποιούνται για αερολύματα

Βιομηχανικός

A

3813.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3814.00

Διαλυτικά και αραιωτικά oργαvικά μείγματα, πoυ δεv κατo
voμάζovται oύτε περιλαμβάvovται αλλoύ· παρασκευάσματα
για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών:

3814.00.10

Που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες μεθανίου, αιθανίου ή
προπανίου (CFC), είτε περιέχουν είτε όχι υδροχλωροφθοράν
θρακες (HCFC)

Βιομηχανικός

A

3814.00.20

Που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες μεθανίου, αιθανίου
ή προπανίου (HCFC), αλλά που δεν περιέχουν χλωροφθοράν
θρακες (CFC)

Βιομηχανικός

A

3814.00.30

Που περιέχουν τετραχλωράνθρακα, βρωμοχλωρομεθάνιο ή
1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλικό χλωροφόρμιο)

Βιομηχανικός

A

3814.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

38.15

Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυ
τικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού:

3815.1

Καταλύτες σε υπόθεμα:

3815.11

Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου

Βιομηχανικός

A

3815.12

Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πο
λύτιμου μετάλλου

Βιομηχανικός

A

3815.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3815.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3816.00

Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες
συνθέσεις (άλλες από τα προϊόντα της κλάσης 38.01)

Βιομηχανικός

A

3817.00

Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγ
ματα (άλλα από εκείνα των κλάσεων 27.07 ή 29.02):

3817.00.10

Αλκυλοθενζόλια σε μείγματα

Βιομηχανικός

A

3817.00.20

Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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3818.00

Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην
ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορ
φές· χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους
στην ηλεκτρονική:

3818.00.10

Χημικά στοιχεία

Βιομηχανικός

A

3818.00.20

Χημικές ενώσεις, συσκευασμένες για λιανική πώληση

Βιομηχανικός

A

3818.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3819.00

Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά
για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή πε
ριέχουν λιγότερο του 70 % κατά μάζα λάδια πετρελαίου ή
ασφαλτούχων ορυκτών:

3819.00.10

Υγρά για υδραυλικά φρένα

Βιομηχανικός

A

3819.00.20

Παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης,
που περιέχουν 44 τοις εκατό ή περισσότερο κατά μάζα διαι
θυλενογλυκόλη και 38 τοις εκατό ή περισσότερο συμπολυ
μερή του αιθυλενίου ή του προπυλενίου

Βιομηχανικός

A

3819.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3820.00

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για
την αφαίρεση του πάγου

Βιομηχανικός

A

3821.00

Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη ή τη
διατήρηση μικροοργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των ιών
και παρόμοιων οργανισμών) ή φυτικών, ανθρώπινων ή ζωικών
κυττάρων

Βιομηχανικός

A

3822.00

Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και
παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου
έστω και σε υπόθεμα (άλλα από εκείνα των κλάσεων 30.02
ή 30.06)· πιστοποιημένα υλικά αναφοράς

Βιομηχανικός

A

38.23

Βιομηχανικός μονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα· όξινα λάδια
από εξευγενισμό (ραφινάρισμα)· λιπαρές Βιομηχανικός αλκοό
λες:

3823.1

Βιομηχανικός μονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα· όξινα λάδια
από εξευγενισμό:

3823.11

Στεατικό οξύ

Βιομηχανικός

A

3823.12

Ελαϊκό οξύ

Βιομηχανικός

A

3823.13

Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)

Βιομηχανικός

A

3823.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3823.70

Λιπαρή βιoμηχαvική αλκoόλη

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

38.24

Συvδετικά παρασκευασμέvα για καλoύπια ή πυρήvες χυτη
ρίoυ· χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή
συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα
που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού·

3824.10

Συvδετικά παρασκευασμέvα για καλoύπια ή πυρήvες χυτη
ρίoυ

Βιομηχανικός

A

3824.30

Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ
τους ή με μεταλλικά συνδετικά

Βιομηχανικός

A

3824.40

Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυ
ροδέματα

Βιομηχανικός

A

3824.50

Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα

Βιομηχανικός

A

3824.60

Σορβιτόλη (πλην εκείνης της διάκρισης 2905.44)

Γεωργικός

A

3824.7

Μείγματα που περιέχουν αλογονωμένα παράγωγα μεθανίου,
αιθανίου ή προπανίου:

3824.71

Που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC), που περιέχουν ή
όχι υδρoχλωρoφθoράvθρακες (HCFC), υπερφθοράνθρακες
(PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC):

3824.71.05

Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες, υπεραλογονωμέ
νους μόνο με φθόριο και χλώριο (εκτός από εκείνους που πε
ριέχουν τις ουσίες χλωροδιφθορομεθάνιο, διχλωροδιφθορομε
θάνιο ή τριχλωροφθορομεθάνιο)

Βιομηχανικός

A

3824.71.20

Που περιέχουν διχλωροδιφθορομεθάνιο ή τριχλωροφθορομε
θάνιο

Βιομηχανικός

A

3824.71.30

Άλλα, που περιέχουν υπεραλογονωμένα παράγωγα των άκυ
κλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο δια
φορετικά αλογόνα

Βιομηχανικός

A

3824.71.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3824.72

Που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθο
ρομεθάνιο και διβρωμοτετραφθοροαιθάνες:

3824.72.05

Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες, υπεραλογονωμέ
νους μόνο με φθόριο και χλώριο (εκτός από εκείνους που πε
ριέχουν τις ουσίες χλωροδιφθορομεθάνιο, διχλωροδιφθορομε
θάνιο ή τριχλωροφθορομεθάνιο)

Βιομηχανικός

A

3824.72.20

Που περιέχουν διχλωροδιφθορομεθάνιο ή τριχλωροφθορομε
θάνιο

Βιομηχανικός

A

3824.72.30

Άλλα, που περιέχουν υπεραλογονωμένα παράγωγα των άκυ
κλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο δια
φορετικά αλογόνα

Βιομηχανικός

A

3824.72.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3824.73

Που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες (HBFC):

3824.73.05

Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες, υπεραλογονωμέ
νους μόνο με φθόριο και χλώριο (εκτός από εκείνους που πε
ριέχουν τις ουσίες χλωροδιφθορομεθάνιο, διχλωροδιφθορομε
θάνιο ή τριχλωροφθορομεθάνιο)

Βιομηχανικός

A

3824.73.20

Που περιέχουν διχλωροδιφθορομεθάνιο ή τριχλωροφθορομε
θάνιο

Βιομηχανικός

A

3824.73.30

Άλλα, που περιέχουν υπεραλογονωμένα παράγωγα των άκυ
κλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο δια
φορετικά αλογόνα

Βιομηχανικός

A

3824.73.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3824.74

Που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), που περιέ
χουν ή όχι υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες
(HFC) αλλά δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC):

3824.74.05

Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες, υπεραλογονωμέ
νους μόνο με φθόριο και χλώριο (εκτός από εκείνους που πε
ριέχουν τις ουσίες χλωροδιφθορομεθάνιο, διχλωροδιφθορομε
θάνιο ή τριχλωροφθορομεθάνιο)

Βιομηχανικός

A

3824.74.20

Που περιέχουν διχλωροδιφθορομεθάνιο ή τριχλωροφθορομε
θάνιο

Βιομηχανικός

A

3824.74.30

Άλλα, που περιέχουν υπεραλογονωμένα παράγωγα των άκυ
κλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο δια
φορετικά αλογόνα

Βιομηχανικός

A

3824.74.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3824.75

Που περιέχουν τετραχλωράνθρακα

Βιομηχανικός

A

3824.76

Που περιέχουν 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλικό χλωροφόρ
μιο)

Βιομηχανικός

A

3824.77

Που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρωμο
χλωρομεθάνιο

3824.77.05

Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες, υπεραλογονωμέ
νους μόνο με φθόριο και χλώριο (εκτός από εκείνους που πε
ριέχουν τις ουσίες χλωροδιφθορομεθάνιο, διχλωροδιφθορομε
θάνιο ή τριχλωροφθορομεθάνιο)

Βιομηχανικός

A

3824.77.20

Που περιέχουν διχλωροδιφθορομεθάνιο ή τριχλωροφθορομε
θάνιο

Βιομηχανικός

A

3824.77.30

Άλλα, που περιέχουν υπεραλογονωμένα παράγωγα των άκυ
κλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο δια
φορετικά αλογόνα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3824.77.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3824.78

Που περιέχουν υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρα
κες (HFC), αλλά όχι χλωροφθοράνθρακες (CFC) ή υδρoχλω
ρoφθoράvθρακες (HCFC)

Βιομηχανικός

A

3824.79

Άλλα:

3824.79.05

Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες, υπεραλογονωμέ
νους μόνο με φθόριο και χλώριο (εκτός από εκείνους που πε
ριέχουν τις ουσίες χλωροδιφθορομεθάνιο, διχλωροδιφθορομε
θάνιο ή τριχλωροφθορομεθάνιο)

Βιομηχανικός

A

3824.79.20

Που περιέχουν διχλωροδιφθορομεθάνιο ή τριχλωροφθορομε
θάνιο

Βιομηχανικός

A

3824.79.30

Άλλα, που περιέχουν υπεραλογονωμένα παράγωγα των άκυ
κλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο δια
φορετικά αλογόνα

Βιομηχανικός

A

3824.79.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3824.8

Μείγματα και παρασκευάσματα που περιέχουν οξιράννη (οξεί
διο του αιθυλενίου), πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB), πολυχλω
ροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή φωσφο
ρικό τρις(2,3-διβρωμοπροπυλο)

3824.81

Που περιέχουν οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου)

Βιομηχανικός

A

3824.82

Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτρι
φαινύλια (PCT) ή πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB):

3824.82.10

Που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

Βιομηχανικός

A

3824.82.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3824.83

Που περιέχουν φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπροπυλο)

Βιομηχανικός

A

3824.90

Άλλα:

3824.90.01

Μείγματα υδρογονανθράκων και βελτιωτικά λιπαντικής ικανό
τητας

Βιομηχανικός

A

3824.90.25

Αντιδραστήρια επίπλευσης που περιέχουν δικρεσυλδιθειοφω
σφορικό οξύ ή αλκυλο διθειοφωσφορικά

Βιομηχανικός

A

3824.90.37

Μονο-, δι- και τριεστέρες της γλυκερίνης με μη τροποποιη
μένα λιπαρά οξέα, με περιεκτικότητα σε σαπούνι (υπολογιζό
μενη ως στεατικό νάτριο), κατά μάζα, 3,5 τοις εκατό ή περισ
σότερο και περιεκτικότητα κατά μάζα 1-μονογλυκερίδιο, που
δεν υπερβαίνει το 38 τοις εκατό

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3824.90.40

Μονο-, δι- και τριεστέρες της γλυκερίνης με περιεκτικότητα
σε σαπούνι (υπολογιζόμενη ως στεατικό νάτριο), κατά μάζα,
μικρότερη από 3,5 τοις εκατό και περιεκτικότητα κατά μάζα
1-μονογλυκερίδιο, που δεν υπερβαίνει το 45 τοις εκατό

Βιομηχανικός

A

3824.90.45

Εστέρες του φθαλικού οξέος αναμεμειγμένων αλειφατικών αλ
κοολών

Βιομηχανικός

A

3824.90.47

Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται ως διορθωτικά υγρά

Βιομηχανικός

A

3824.90.50

Χλωριωμένες παραφίνες

Βιομηχανικός

A

3824.90.60

Άλλα μείγματα αποτελούμενα κυρίως από χημικές ουσίες
που περιέχουν ένα άτομο φωσφόρου το οποίο συνδέεται με
μία μεθυλ-, αιθυλ-, κ-προπυλ- ή ισοπροπυλ-ομάδα αλλά όχι
με άλλα άτομα άνθρακα

Βιομηχανικός

A

3824.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

38.25

Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών
βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού· αστικά απορρίμματα· λυματολάσπη· άλλα απορρίμ
ματα που αναφέρονται στη σημείωση 6 του παρόντος κεφα
λαίου:

3825.10

Αστικά απορρίμματα

Βιομηχανικός

A

3825.20

Λυματολάσπη

Βιομηχανικός

A

3825.30

Κλινικά απορρίμματα

Βιομηχανικός

A

3825.4

Απορρίμματα οργανικών διαλυτών:

3825.41

Αλογονωμένα

Βιομηχανικός

A

3825.49

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3825.50

Απορρίμματα διαλυμάτων (λικέρ) αποσκωρίωσης για μέταλλα,
υδραυλικών υγρών, υγρών για φρένα και αντιψυκτικών υγρών

Βιομηχανικός

A

3825.6

Άλλα απορρίμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών:

3825.61

Που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά

Βιομηχανικός

A

3825.69

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3825.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3826.00

Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή πε
ριέχουν λιγότερο από 70 τοις εκατό κατά βάρος λάδια πετρε
λαίου και ασφαλτούχων ορυκτών:

3826.00.10

Βιοντίζελ, όπως ορίζεται στη συμπληρωματική σημείωση 1α)
του κεφαλαίου 38

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

3826.00.90

Άλλα

39.01

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε πρωτογενείς μορφές:

3901.10

Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94:

3901.10.10

Παρθένα

Βιομηχανικός

A

3901.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3901.20

Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94:

3901.20.10

Παρθένα

Βιομηχανικός

A

3901.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3901.30

Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου:

3901.30.10

Αξίας, για δασμολογικούς σκοπούς, που δεν υπερβαίνει τα
220c/kg

Βιομηχανικός

A

3901.30.20

Αξίας, για δασμολογικούς σκοπούς, που δεν υπερβαίνει τα
220c/kg

Βιομηχανικός

A

3901.90

Άλλα:

3901.90.10

Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του ακρυλικού ή μεθακρυ
λικού οξέος στα οποία οι ομάδες καρβοξυλίων είναι εν μέρει
συνδεδεμένες ή μερικώς εξουδετερωμένες με ιόντα μετάλλων

Βιομηχανικός

A

3901.90.20

Άλλοι μεθακρυλικοί εστέρες του αιθυλενίου

Βιομηχανικός

A

3901.90.30

Άλλα, χλωριωμένα

Βιομηχανικός

A

3901.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.02

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε πρωτογε
νείς μορφές:

3902.10

Ίνες πολυπροπυλενίου:

3902.10.10

Ενισχυμένα σφαιρίδια

Βιομηχανικός

A

3902.10.9

Άλλα:

3902.10.91

Παρθένα

Βιομηχανικός

A

3902.10.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3902.20

Πολυϊσοβουτυλένιο

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3902.30

Συμπολυμερή του προπυλενίου

Βιομηχανικός

A

3902.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.03

Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές

3903.1

Πολυστυρόλιο:

3903.11

Που μπορεί να διογκωθεί

Βιομηχανικός

A

3903.19

Άλλα:

3903.19.10

Παρθένα

Βιομηχανικός

A

3903.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3903.20

Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN)

Βιομηχανικός

A

3903.30

Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου
(ABS):

3903.30.10

Παρθένα

Βιομηχανικός

A

3903.30.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3903.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.04

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων
ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές:

3904.10

Πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), μη αναμειγμένο με άλλες ου
σίες

Βιομηχανικός

A

3904.2

Άλλο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου):

3904.21

Μη πλαστικοποιημένα:

3904.21.10

Παρθένα

Βιομηχανικός

A

3904.21.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3904.22

Πλαστικοποιημένα:

3904.22.10

Παρθένα

Βιομηχανικός

A

3904.22.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3904.30

Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυ
λίου

Βιομηχανικός

A

3904.40

Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1427

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

3904.50

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου

3904.6

Πολυμερή φθοριούχα:

3904.61

Πολυτετραφθοριοαιθυλένιο

Βιομηχανικός

A

3904.69

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3904.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.05

Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυ
λίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε
αρχικές μορφές

3905.1

Πολυ(οξικό βινύλιο):

3905.12

Σε υδατική διασπορά

Βιομηχανικός

A

3905.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3905.2

Συμπολυμερή του οξικού βινυλίου:

3905.21

Σε υδατική διασπορά

Βιομηχανικός

A

3905.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3905.30

Πολυ(βινυλικές αλκοόλες), έστω και αν περιέχει μη υδρολυ
μένες οξικές ομάδες

Βιομηχανικός

A

3905.9

Άλλα:

3905.91

Συμπολυμερή

Βιομηχανικός

A

3905.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.06

Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές:

3906.10

Πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)

Βιομηχανικός

A

3906.90

Άλλα:

3906.90.20

Υγρά και πολτοί [εκτός από κροκιδωτικά πολυακρυλαμιδίου
και τα παρεμφερή (ανιονικά και μη ιονικά)]

Βιομηχανικός

A

3906.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.07

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε
αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-ακύδια, πο
λυεστέρες αλκυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορ
φές.

3907.10

Πολυακετάλες

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1428

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3907.20

Άλλοι πολυαιθέρες:

3907.20.15

Πολυόλες πολυαιθέρος, που περιέχουν 2 ή περισσότερες
ομάδες υδροξυλίου, υγρά ή πολτοί, με δείκτη υδροξυλίου
που υπερβαίνει τα 100 mg ΚΟΗ/g αλλά δεν υπερβαίνει τα
800 mg KOH/g

Βιομηχανικός

A

3907.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3907.30

Ρητίνες-εποξείδια

Βιομηχανικός

A

3907.40

Πολυανθρακικά άλατα

Βιομηχανικός

A

3907.50

Ρητίνες-αλκύδια

Βιομηχανικός

A

3907.60

Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο):

3907.60.1

Υγρά και πολτοί:

3907.60.11

Παρθένα

Βιομηχανικός

A

3907.60.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3907.60.9

Άλλα:

3907.60.91

Παρθένα

Βιομηχανικός

A

3907.60.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3907.70

Πολυ(γαλακτικό οξύ)

Βιομηχανικός

A

3907.9

Άλλοι πολυεστέρες:

3907.91

Μη κορεσμένοι

Βιομηχανικός

A

3907.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.08

Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές:

3908.10

Πολυαμίδιο-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 ή -6,12

Βιομηχανικός

A

3908.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.09

Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε
αρχικές μορφές:

3909.10

Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας

Βιομηχανικός

A

3909.20

Ρητίνες μελαμινικές

Βιομηχανικός

A

3909.30

Άλλες ρητίνες αμινικές

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1429

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3909.40

Ρητίνες φαινολικές

3909.40.20

Λιποδιαλυτές ρητίνες

Βιομηχανικός

A

3909.40.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3909.50

Πολυουρεθάνες

Βιομηχανικός

A

3910.00

Σιλικόνες σε αρχικές μορφές

Βιομηχανικός

A

39.11

Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια,
πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημο
νεύονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, που δεν κα
τονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορ
φές

3911.10

Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου,
ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερπένια

Βιομηχανικός

A

3911.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.12

Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομά
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:

3912.1

Οξικές κυτταρίνες:

3912.11

Μη πλαστικοποιημένες

Βιομηχανικός

A

3912.12

Πλαστικοποιημένες

Βιομηχανικός

A

3912.20

Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολ
λόδια)

Βιομηχανικός

A

3912.3

Αιθέρες κυτταρίνης:

3912.31

Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της

Βιομηχανικός

A

3912.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3912.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.13

Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά
τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά παρά
γωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:

3913.10

Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

Βιομηχανικός

A

3913.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3914.00

Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 39.01
μέχρι 39.13, σε αρχικές μορφές

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1430

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

39.15

Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες

3915.10

Από πολυμερή του αιθυλενίου

3915.10.10

Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94

Βιομηχανικός

A

3915.10.90

Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94

Βιομηχανικός

A

3915.20

Από πολυμερή του στυρολίου

Βιομηχανικός

A

3915.30

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανικός

A

3915.90

Από άλλες πλαστικές ύλες:

3915.90.40

Από Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη

Βιομηχανικός

A

3915.90.9

Άλλα:

3915.90.91

Πολυπροπυλένιο

Βιομηχανικός

A

3915.90.93

Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

Βιομηχανικός

A

3915.90.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.16

Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της
εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά
σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κα
τεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα,
από πλαστικές ύλες:

3916.10

Από πολυμερή του αιθυλενίου

Βιομηχανικός

A

3916.20

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:

3916.20.20

Πλεκτική ύλη με πυρήνα καλαμιού

Βιομηχανικός

A

3916.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3916.90

Από άλλες πλαστικές ύλες:

3916.90.10

Από φαινολικές ρητίνες αναμεμειγμένες με ίνες, ύφασμα ή
χαρτί

Βιομηχανικός

A

3916.90.20

Από σιλικόνες

Βιομηχανικός

A

3916.90.60

Από νιτρικές κυτταρίνες

Βιομηχανικός

A

3916.90.70

Από τεχνητές ρητίνες

Βιομηχανικός

A

3916.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1431

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

39.17

Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις,
γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:

3917.10

Τεχνητά έντερα (περιβλήματα λουκάνικων) από σκληρυμένες
πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστικές ύλες:

3917.10.30

Μη τυπωτό

Βιομηχανικός

A

3917.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3917.2

Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι:

3917.21

Από πολυμερή του αιθυλενίου

3917.21.10

Χωρίς συγκόλληση, με εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας το
μής 305 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα
495 mm, με ενσωματωμένο σπειροειδές διάφραγμα χωρίς
εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.21.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3917.22

Από πολυμερή του προπυλενίου

Βιομηχανικός

A

3917.23

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανικός

A

3917.29

Από άλλες πλαστικές ύλες:

3917.29.10

Χωρίς συγκόλληση, από φαινοπλάστες αναμειγμένους με ίνες,
ύφασμα ή χαρτί, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.29.20

Από σιλικόνες, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.29.30

Από πολυμερή του στυρολίου, χωρίς συγκόλληση, χωρίς
εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.29.40

Από πολυμερή του βινυλιδενίου, πολυμερή οξικού βινυλίου,
πολυβινυλική αλκοόλη ή ακρυλικά πολυμερή, χωρίς συγκόλ
ληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.29.50

Έτερα προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως πολυ
προσθήκης, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.29.60

Έτερα προϊόντα πολυμερισμού, συμπολυμερισμού, χωρίς συ
γκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.29.70

Από νιτρικά κυτταρίνης, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτή
ματα

Βιομηχανικός

A

3917.29.80

Από άλλες τεχνητές ρητίνες, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρ
τήματα

Βιομηχανικός

A

3917.29.85

Άλλα, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.29.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1432

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3917.3

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους:

3917.31

Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν
τουλάχιστον σε πίεση 27,6 MPa:

3917.31.05

Σύνθετοι σωλήνες που αποτελούνται από κεντρικό σωλήνα
από πολυεστέρες και έναν εξωτερικό σωλήνα από πολυουρε
θάνη με πλέγματα από ενισχυτικές υφαντικές ύλες μεταξύ
του κύριου σωλήνα και του εξωτερικού σωλήνα, χωρίς συ
γκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.31.10

Από σιλικόνες, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.31.20

Από πολυμερή του αιθυλενίου, χωρίς συγκόλληση, χωρίς
εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.31.30

Από πολυμερή του στυρολίου, χωρίς συγκόλληση, χωρίς
εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.31.40

Από πολυμερή του χλωροαιθυλενίου, χωρίς συγκόλληση, χω
ρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.31.50

Από πολυμερή του προπυλενίου, χωρίς συγκόλληση, χωρίς
εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.31.60

Από πολυμερή του βινυλιδενοχλωριδίου, πολυμερή οξικού
βινυλίου, πολυμερή πολυβινυλικής αλκοόλης ή ακρυλικά πο
λυμερή, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.31.70

Από νιτρικά κυτταρίνης, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτή
ματα

Βιομηχανικός

A

3917.31.75

Έτερα προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως πολυ
προσθήκης, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.31.80

Έτερα προϊόντα πολυμερισμού, συμπολυμερισμού, χωρίς συ
γκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.31.85

Άλλα, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.31.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3917.32

Άλλα, μη ενισχυμένα ούτε αλλιώς συνδυασμένα με άλλες
ύλες, χωρίς εξαρτήματα:

3917.32.03

Τεχνητά έντερα (περιβλήματα λουκάνικων), ραμμένα ή με
κλειστά άκρα, μη τυπωτά

Βιομηχανικός

A

3917.32.05

Τεχνητά έντερα (περιβλήματα λουκάνικων), ραμμένα ή με
κλειστά άκρα, τυπωτά

Βιομηχανικός

A

3917.32.10

Από σιλικόνες, χωρίς ραφές

Βιομηχανικός

A

3917.32.15

Επίπεδοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση, από πολυμερή του αι
θυλενίου, με πάχος 200 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 300 μικρόμετρα, τυπωμένοι, που μπορούν
να αντέξουν σε πίεση μικρότερη των 0,5 ΜΡa και με εσωτε
ρική τομή που υπερβαίνει τα 200 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα
500 cm

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1433

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3917.32.20

Άλλα, από πολυμερή του αιθυλενίου, χωρίς συγκόλληση

Βιομηχανικός

A

3917.32.30

Από πολυμερή του στυρολίου, χωρίς συγκόλληση

Βιομηχανικός

A

3917.32.40

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου, χωρίς συγκόλληση

Βιομηχανικός

A

3917.32.50

Από πολυμερή του προπυλενίου, χωρίς συγκόλληση

Βιομηχανικός

A

3917.32.60

Από πολυμερή του βινυλιδενοχλωριδίου, πολυμερή οξικού
βινυλίου, πολυμερή πολυβινυλικής αλκοόλης ή ακρυλικά πο
λυμερή, χωρίς συγκόλληση

Βιομηχανικός

A

3917.32.70

Από νιτρικές κυτταρίνες, χωρίς συγκόλληση

Βιομηχανικός

A

3917.32.75

Έτερα προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως πολυ
προσθήκης, χωρίς συγκόλληση

Βιομηχανικός

A

3917.32.80

Έτερα προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού, χωρίς
συγκόλληση

Βιομηχανικός

A

3917.32.85

Άλλα, χωρίς συγκόλληση

Βιομηχανικός

A

3917.32.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3917.33

Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες
ύλες, με εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.39

Άλλα:

3917.39.10

Από σιλικόνες, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.39.15

Από φαινοπλάστες αναμειγμένους με ίνες, ύφασμα ή χαρτί,
χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.39.20

Από πολυμερή του αιθυλενίου, χωρίς συγκόλληση, χωρίς
εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.39.25

Από πολυμερή του στυρολίου, χωρίς συγκόλληση, χωρίς
εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.39.30

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου, χωρίς συγκόλληση,
χωρίς εξαρτήματα (εκτός από πλεκτικές ύλες με πυρήνα κα
λαμιού)

Βιομηχανικός

A

3917.39.35

Πλεκτικές ύλες, χωρίς συγκόλληση, από πολυμερή του χλω
ριούχου βινυλίου με πυρήνα καλαμιού, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.39.40

Από πολυμερή του προπυλενίου, χωρίς συγκόλληση, χωρίς
εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.39.45

Από πολυμερή του βινυλιδενοχλωριδίου, πολυμερή οξικού
βινυλίου, πολυμερή πολυβινυλικής αλκοόλης ή ακρυλικά πο
λυμερή, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1434

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3917.39.50

Από νιτρικά κυτταρίνης, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτή
ματα

Βιομηχανικός

A

3917.39.55

Έτερα προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως πολυ
προσθήκης, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.39.60

Έτερα προϊόντα πολυμερισμού, συμπολυμερισμού, χωρίς συ
γκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.39.65

Άλλα, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3917.39.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3917.40

Εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

39.18

Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλ
λητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επεν
δύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζο
νται στη σημείωση 9 του παρόντος κεφαλαίου:

3918.10

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανικός

A

3918.90

Από άλλες πλαστικές ύλες:

3918.90.20

Από τετραφθαλικά πολυαιθυλενίου, μη αυτοκόλλητες

Βιομηχανικός

A

3918.90.30

Από σιλικόνες

Βιομηχανικός

A

3918.90.40

Έτερα προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως ή πολυ
προσθήκης

Βιομηχανικός

A

3918.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.19

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπε
δες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε
κυλίνδρους:

3919.10

Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm

3919.10.01

Από αλκύδια, επιχρισμένα με γυάλινες μικρόσφαιρες ή μικρο
πρίσματα

Βιομηχανικός

A

3919.10.03

Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

Βιομηχανικός

A

3919.10.05

Από σιλικόνες

Βιομηχανικός

A

3919.10.06

Από κυψελώδη πολυουρεθάνη, αυτοκόλλητη και στις δύο
πλευρές, γνωστή ως διπλής όψεως κολλητική ταινία

Βιομηχανικός

A

3919.10.07

Έτερα προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως ή πολυ
προσθήκης

Βιομηχανικός

A

3919.10.10

Από πολυμερή του αιθυλενίου

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1435

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3919.10.13

Από πολυμερή του στυρολίου

Βιομηχανικός

A

3919.10.30

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανικός

A

3919.10.35

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου, πάχους που δεν
υπερβαίνει τα 0,05 mm, μη τυπωμένα

Βιομηχανικός

A

3919.10.37

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου, (εκτός από
αυτά με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,05 mm, μη τυπω
μένα), πολυμερή του οξικού βινυλίου και πολυβινυλικής αλ
κοόλης

Βιομηχανικός

A

3919.10.39

Από πολυμερή ακρυλικά, επιχρισμένα με μικροσφαιρίδια ή μι
κροπρίσματα

Βιομηχανικός

A

3919.10.40

Από πολυμερή ακρυλικά

Βιομηχανικός

A

3919.10.41

Από διαξονικά προσανατολισμένα πολυμερή του προπυλενίου
(εκτός από τα αυτοκόλλητα και στις δύο πλευρές), με πλάτος
που δεν υπερβαίνει τα 25 mm και αξία για δασμολογικούς
σκοπούς που υπερβαίνει τα 1 300c/m2

Βιομηχανικός

A

3919.10.43

Από διαξονικά προσανατολισμένα πολυμερή του προπυλενίου
(εκτός από τα αυτοκόλλητα και στις δύο πλευρές), με πλάτος
που δεν υπερβαίνει τα 150 mm

Βιομηχανικός

A

3919.10.47

Άλλα, από πολυμερή του προπυλενίου, διαξονικού προσανα
τολισμού

Βιομηχανικός

A

3919.10.50

Άλλα, από πολυμερή του προπυλενίου

Βιομηχανικός

A

3919.10.53

Έτερα προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού

Βιομηχανικός

A

3919.10.55

Από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης

Βιομηχανικός

A

3919.10.57

Από νιτρικές κυτταρίνες

Βιομηχανικός

A

3919.10.60

Από σκληρυμένες πρωτεΐνες

Βιομηχανικός

A

3919.10.63

Από υδροχλωρίδια του καουτσούκ με πάχος που δεν υπερ
βαίνει τα 0,05 mm

Βιομηχανικός

A

3919.10.65

Από υδροχλωρίδια του καουτσούκ με πάχος που υπερβαίνει
τα 0,05 mm

Βιομηχανικός

A

3919.10.67

Από άλλες τεχνητές ρητίνες

Βιομηχανικός

A

3919.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3919.90

Άλλα:

3919.90.01

Από αλκύδια ή πολυουρεθάνη, με επικάλυψη από μικροσφαι
ρίδια υάλου

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1436

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3919.90.03

Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

Βιομηχανικός

A

3919.90.05

Από σιλικόνες

Βιομηχανικός

A

3919.90.06

Από κυψελώδη πολυουρεθάνη, αυτοκόλλητη και στις δύο
πλευρές, γνωστή ως διπλής όψεως κολλητική ταινία

Βιομηχανικός

A

3919.90.07

Έτερα προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως πολυ
προσθήκης, χωρίς συγκόλληση, χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

3919.90.10

Από πολυμερή του αιθυλενίου

Βιομηχανικός

A

3919.90.13

Από πολυμερή του στυρολίου

Βιομηχανικός

A

3919.90.21

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου, πάχους που δεν
υπερβαίνει τα 0,25 mm, με επίχρισμα από μικροσφαίρες υά
λου

Βιομηχανικός

A

3919.90.23

Άλλα πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου, με πάχος 50 μι
κρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 μι
κρόμετρα, σε κυλίνδρους με πλάτος 450 mm ή περισσότερο
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 350 mm και με μήκος
1 000 m ή περισσότερο

Βιομηχανικός

A

3919.90.30

Από άλλα πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανικός

A

3919.90.33

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου, πάχους που δεν
υπερβαίνει τα 0,05 mm, μη τυπωμένα

Βιομηχανικός

A

3919.90.35

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου (εκτός από αυτά
με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,05 mm, μη τυπωμένα),
πολυμερή του οξικού βινυλίου και πολυβινυλικής αλκοόλης

Βιομηχανικός

A

3919.90.36

Από πολυμερή ακρυλικά, επιχρισμένα με μικροσφαιρίδια ή μι
κροπρίσματα

Βιομηχανικός

A

3919.90.37

Από άλλα πολυμερή ακρυλικά

Βιομηχανικός

A

3919.90.40

Από διαξονικά προσανατολισμένα πολυμερή του προπυλενίου
(εκτός από τα αυτοκόλλητα και στις δύο πλευρές)

Βιομηχανικός

A

3919.90.43

Άλλα, από πολυμερή του προπυλενίου, διαξονικού προσανα
τολισμού

Βιομηχανικός

A

3919.90.45

Άλλα, από πολυμερή του προπυλενίου

Βιομηχανικός

A

3919.90.47

Έτερα προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού

Βιομηχανικός

A

3919.90.50

Από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης

Βιομηχανικός

A

3919.90.53

Από νιτρικό εστέρα της κυτταρίνης·

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1437

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3919.90.55

Από σκληρυμένες πρωτεΐνες

Βιομηχανικός

A

3919.90.59

Από υδροχλωρίδια του καουτσούκ με πάχος που υπερβαίνει
τα 0,05 mm

Βιομηχανικός

A

3919.90.63

Από άλλες τεχνητές ρητίνες

Βιομηχανικός

A

3919.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.20

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από
πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απα
νωτές στρώσεις, ούτε με υπόθεμα, ούτε όμοια συνδυασμένες
με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:

3920.10

Από πολυμερή του αιθυλενίου

3920.10.10

Τυπωτά

Βιομηχανικός

A

3920.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3920.20

Από πολυμερή του προπυλενίου

3920.20.25

Με διαξονικό προσανατολισμό, πάχους που υπερβαίνει τα
0,012 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,06 mm, μη θερ
μικά συσταλτά, τυπωτά, μη επιμεταλλωμένα

Βιομηχανικός

A

3920.20.30

Με διαξονικό προσανατολισμό, πάχους που υπερβαίνει τα
0,012 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,06 mm, μη θερ
μικά συσταλτά, μη τυπωτά, μη επιμεταλλωμένα

Βιομηχανικός

A

3920.20.35

Με διαξονικό προσανατολισμό, πάχους που υπερβαίνει τα
0,012 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,06 mm, μη θερ
μικά συσταλτά, τυπωτά, επιμεταλλωμένα

Βιομηχανικός

A

3920.20.40

Με διαξονικό προσανατολισμό, πάχους που υπερβαίνει τα
0,012 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,06 mm, μη θερ
μικά συσταλτά, μη τυπωτά, επιμεταλλωμένα

Βιομηχανικός

A

3920.20.45

Άλλα, διαξονικού προσανατολισμού, τυπωτά, μη επιμεταλλω
μένα

Βιομηχανικός

A

3920.20.50

Άλλα, διαξονικού προσανατολισμού, μη τυπωτά, μη επιμεταλ
λωμένα

Βιομηχανικός

A

3920.20.55

Άλλα, διαξονικού προσανατολισμού

Βιομηχανικός

A

3920.20.9

Άλλα:

3920.20.91

Τυπωτά και επιμεταλλωμένα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1438

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3920.20.93

Μη τυπωτά και επιμεταλλωμένα

Βιομηχανικός

A

3920.30

Από πολυμερή του στυρολίου

Βιομηχανικός

A

3920.4

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:

3920.43

Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 6 % πλαστικοποιη
τές

Βιομηχανικός

A

3920.49

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3920.5

Από πολυμερή ακρυλικά:

3920.51

Από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)

Βιομηχανικός

A

3920.59

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3920.6

Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες
αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες:

3920.61

Από πολυανθρακικά άλατα

Βιομηχανικός

A

3920.62

Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο):

3920.62.10

Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,18 mm αλλά δεν υπερβαίνει
τα 6 mm

Βιομηχανικός

A

3920.62.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3920.63

Από μη κορεσμένους πολυεστέρες

Βιομηχανικός

A

3920.69

Από άλλους πολυεστέρες

Βιομηχανικός

A

3920.7

Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:

3920.71

Από αναγεννημένη κυτταρίνη

Βιομηχανικός

A

3920.73

Από οξική κυτταρίνη

Βιομηχανικός

A

3920.79

Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης:

3920.79.10

Από νιτρικό εστέρα της κυτταρίνης

Βιομηχανικός

A

3920.79.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3920.9

Από άλλες πλαστικές ύλες:

3920.91

Από πολυ(βουτυράλη βινυλίου)

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1439

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3920.92

Από πολυαμίδια

Βιομηχανικός

A

3920.93

Από αμινικές ρητίνες

Βιομηχανικός

A

3920.94

Από φαινολικές ρητίνες

Βιομηχανικός

A

3920.99

Από άλλες πλαστικές ύλες:

3920.99.05

Από σιλικόνες

Βιομηχανικός

A

3920.99.10

Έτερα προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως ή πολυ
προσθήκης

Βιομηχανικός

A

3920.99.15

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου, πάχους που δεν
υπερβαίνει τα 0,05 mm, μη τυπωμένα

Βιομηχανικός

A

3920.99.20

Από άλλα πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου, πολυμερή
του οξικού βινυλίου ή πολυβινυλική αλκοόλη

Βιομηχανικός

A

3920.99.25

Λωρίδες από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο, κατάλληλες για
χρήση ως ταινίες στεγανοποίησης (ταινίες τεφλόν)

Βιομηχανικός

A

3920.99.30

Έτερα προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού

Βιομηχανικός

A

3920.99.40

Από σκληρυμένες πρωτεΐνες

Βιομηχανικός

A

3920.99.50

Από υδροχλωρίδια του καουτσούκ με πάχος που δεν υπερ
βαίνει τα 0,05 mm

Βιομηχανικός

A

3920.99.60

Από υδροχλωρίδια του καουτσούκ με πάχος που υπερβαίνει
τα 0,05 mm

Βιομηχανικός

A

3920.99.70

Από άλλες τεχνητές ρητίνες

Βιομηχανικός

A

3920.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.21

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από
πλαστικές ύλες:

3921.1

Προϊόντα κυψελώδη:

3921.11

Από πολυμερή του στυρολίου

Βιομηχανικός

A

3921.12

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανικός

A

3921.13

Από πολυουρεθάνες

Βιομηχανικός

A

3921.14

Από αναγεννημένη κυτταρίνη

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1440

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3921.19

Από άλλες πλαστικές ύλες:

3921.19.10

Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

Βιομηχανικός

A

3921.19.30

Έτερα προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως και πο
λυπροσθήκης

Βιομηχανικός

A

3921.19.40

Από πολυμερή του αιθυλενίου

Βιομηχανικός

A

3921.19.50

Από πολυμερή του βινυλιδενίου, πολυμερή του οξικού βινυ
λίου ή πολυβινυλικής αλκοόλης

Βιομηχανικός

A

3921.19.55

Από πολυμερή ακρυλικά

Βιομηχανικός

A

3921.19.60

Έτερα προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού

Βιομηχανικός

A

3921.19.65

Από νιτρικό εστέρα της κυτταρίνης·

Βιομηχανικός

A

3921.19.70

Από σκληρυμένες πρωτεΐνες

Βιομηχανικός

A

3921.19.75

Από υδροχλωρίδια του καουτσούκ με πάχος που δεν υπερ
βαίνει τα 0,05 mm

Βιομηχανικός

A

3921.19.80

Από υδροχλωρίδια του καουτσούκ με πάχος που υπερβαίνει
τα 0,05 mm

Βιομηχανικός

A

3921.19.85

Από άλλες τεχνητές ρητίνες

Βιομηχανικός

A

3921.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3921.90

Άλλα:

3921.90.07

Πολυστρωματικά υλικά από φαινολικές ρητίνες με βάση το
χαρτί, θερμοσταθεροποιούμενα

Βιομηχανικός

A

3921.90.09

Πολυστρωματικά υλικά από φαινολικές ρητίνες με βάση υφα
ντικές ίνες, θερμοσταθεροποιούμενα

Βιομηχανικός

A

3921.90.12

Άλλα πολυστρωματικά υλικά από φαινολική ρητίνη, θερμο
σταθεροποιούμενα

Βιομηχανικός

A

3921.90.14

Από αλκύδια ρητινών, με επικάλυψη από μικροσφαιρίδια υά
λου

Βιομηχανικός

A

3921.90.16

Υφάσματα που είναι ενσωματωμένα ή επιχρισμένα ή επικα
λυμμένα και στις δύο πλευρές με πολυουρεθάνη

Βιομηχανικός

A

3921.90.18

Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1441

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3921.90.20

Από σιλικόνες

Βιομηχανικός

A

3921.90.22

Έτερα προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως ή πολυ
προσθήκης

Βιομηχανικός

A

3921.90.24

Υφάσματα που είναι ενσωματωμένα ή επιχρισμένα ή επικα
λυμμένα και στις δύο πλευρές με πολυμερή αιθυλενίου

Βιομηχανικός

A

3921.90.25

Άλλα, από πολυμερή του αιθυλενίου, τυπωτά

Βιομηχανικός

A

3921.90.27

Άλλα, από πολυμερή του αιθυλενίου, μη τυπωτά

Βιομηχανικός

A

3921.90.28

Από πολυμερή του στυρολίου

Βιομηχανικός

A

3921.90.47

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

Βιομηχανικός

A

3921.90.50

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου, πάχους που δεν
υπερβαίνει τα 0,05 mm, μη τυπωμένα

Βιομηχανικός

A

3921.90.52

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου (εκτός από αυτά
με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,05 mm, μη τυπωμένα),
πολυμερή του οξικού βινυλίου ή της πολυβινυλικής αλκοό
λης

Βιομηχανικός

A

3921.90.53

Από πολυμερή ακρυλικά, επιχρισμένα με μικροσφαιρίδια υά
λου

Βιομηχανικός

A

3921.90.54

Από άλλα πολυμερή ακρυλικά

Βιομηχανικός

A

3921.90.63

Από πολυμερή του προπυλενίου

Βιομηχανικός

A

3921.90.64

Υφάσματα που είναι ενσωματωμένα ή επιχρισμένα ή επικα
λυμμένα και στις δύο πλευρές με προϊόντα πολυμερισμού ή
συμπολυμερισμού

Βιομηχανικός

A

3921.90.66

Έτερα προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού

Βιομηχανικός

A

3921.90.68

Ταινία από αναγεννημένη κυτταρίνη

Βιομηχανικός

A

3921.90.70

Από νιτρικό εστέρα της κυτταρίνης

Βιομηχανικός

A

3921.90.72

Από σκληρυμένες πρωτεΐνες

Βιομηχανικός

A

3921.90.74

Από υδροχλωρίδια του καουτσούκ με πάχος που δεν υπερ
βαίνει τα 0,05 mm

Βιομηχανικός

A

3921.90.76

Από υδροχλωρίδια του καουτσούκ με πάχος που υπερβαίνει
τα 0,05 mm

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1442

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3921.90.78

Από άλλες τεχνητές ρητίνες

Βιομηχανικός

A

3921.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.22

Μπανιέρες, λουτήρες, νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες
αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους,
καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και κα
θαριότητας, από πλαστικές ύλες:

3922.10

Μπανιέρες, λουτήρες (ντους), νεροχύτες και νιπτήρες

Βιομηχανικός

A

3922.20

Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου

Βιομηχανικός

A

3922.90

Άλλα:

3922.90.10

Φορητές τουαλέτες από πλαστική ύλη, με βάρος που δεν
υπερβαίνει τα 5 kg και με αποσπώμενο δοχείο αποβλήτων
χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 20 λίτρα

Βιομηχανικός

A

3922.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.23

Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες· πώματα,
καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλα
στικές ύλες:

3923.10

Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη

Βιομηχανικός

A

3923.2

Σάκοι και τσάντες (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά):

3923.21

Από πολυμερή του αιθυλενίου:

3923.21.07

Τσάντες μεταφοράς, με πάχος τουλάχιστον 24 μικρόμετρα

Βιομηχανικός

A

3923.21.17

Επίπεδες σακούλες με πάχος τουλάχιστον 24 μικρόμετρα
(εκτός από άμεσες συσκευασίες, σακούλες zip-lock και οικια
κές σακούλες, συμπεριλαμβανομένων των αυτών για οικιακά
απορρίμματα και για κάδους απορριμμάτων)

Βιομηχανικός

A

3923.21.20

Σακούλες από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, με μέγε
θος που δεν υπερβαίνει τα 15 cm × 23 cm, χωρίς άνοιγμα
και με διάτρητη απόληξη που ενσωματώνει πλαστικοποιημένο
σύρμα σφράγισης

Βιομηχανικός

A

3923.21.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3923.29

Από άλλες πλαστικές ύλες:

3923.29.40

Τσάντες μεταφοράς από άλλα θερμοπλαστικά υλικά, με πάχος
τουλάχιστον 24 μικρόμετρα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1443

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3923.29.50

Επίπεδες σακούλες, από άλλα θερμοπλαστικά υλικά, με πάχος
τουλάχιστον 24 μικρόμετρα (εκτός από άμεσες συσκευασίες,
σακούλες zip-lock και οικιακές σακούλες, συμπεριλαμβανο
μένων των αυτών για οικιακά απορρίμματα και για κάδους
απορριμμάτων)

Βιομηχανικός

A

3923.29.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3923.30

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη

Βιομηχανικός

A

3923.40

Πηνία, αδράχτια, μπομπίνες και παρόμοια υποθέματα:

3923.40.10

Για χρήση με υφαντικές μηχανές

Βιομηχανικός

A

3923.40.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3923.50

Πώματα, καπάκια, καψούλια και λοιπά είδη πωματισμού:

3923.50.10

Κυλινδρικά πώματα με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 75 mm
και με διάμετρο 15 mm ή μεγαλύτερη, αλλά που δεν υπερ
βαίνει τα 24 mm

Βιομηχανικός

A

3923.50.20

Κουμπώματα σάκων από μη κυψελοειδές πολυστυρόλιο, σε
μορφή επίπεδες μορφές, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα
2 mm και με καμία πλευρά να υπερβαίνει τα 30 mm

Βιομηχανικός

A

3923.50.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3923.90

Άλλα:

3923.90.10

Δοχεία κλωστηρίων

Βιομηχανικός

A

3923.90.20

Καψούλια πωμάτισης και ιμάντες περίσφιξης, για φιάλες και
παρόμοια δοχεία

Βιομηχανικός

A

3923.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.24

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και
είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες:

3924.10

Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την
κουζίνα

Βιομηχανικός

A

3924.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.25

Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

3925.10

Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με πε
ριεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1444

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3925.20

Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώ
φλια:

3925.20.10

Παράθυρα και τα πλαίσια τους

Βιομηχανικός

A

3925.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3925.30

Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους

Βιομηχανικός

A

3925.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

39.26

Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα
από άλλες ύλες των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14:

3926.10

Είδη γραφείου και σχολικά είδη

Βιομηχανικός

A

3926.20

Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος στα οποία περιλαμ
βάνονται τα είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που
αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς
υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον
αντίχειρα):

3926.20.20

Προστατευτικά σακκάκια και μονοκόμματες προστατευτικές
ενδυμασίες, που φέρουν εξαρτήματα για σύνδεση με αναπνευ
στικές συσκευές

Βιομηχανικός

A

3926.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

3926.30

Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρό
μοια

Βιομηχανικός

A

3926.40

Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης

Βιομηχανικός

A

3926.90

Άλλα:

3926.90.03

Σφαιρίδια, μη επενδυμένα με αιθέριο έλαιο μαργαριταριών

Βιομηχανικός

A

3926.90.05

Φύλλα τα οποία αποτελούνται κυρίως από πολυαιθυλένιο,
των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 160 mm και η
άλλη πλευρά δεν υπερβαίνει τα 465 mm, με 16 επίπεδα πλα
στικά κουτάλια προσαρμοσμένα σε αυτά

Βιομηχανικός

A

3926.90.15

Προστατευτικά, θερμοσυρρικνούμενοι ή προτεντωμένοι, ει
δικά σχεδιασμένοι για την προστασία, τη μόνωση και την
ανακούφιση καταπόνησης συρμάτων, καλωδίων, καλωδίων
συνδέσεων και παρόμοιων ειδών από φθορά, διάβρωση και
υγρασία

Βιομηχανικός

A

3926.90.17

Εργαστηριακά σκεύη (εκτός από εκείνα από πολυμερή του
χλωριούχου βινυλίου)

Βιομηχανικός

A

3926.90.20

Ιμάντες μετάδοσης κίνησης

Βιομηχανικός

A

3926.90.25

Εξοπλισμός γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Βιομηχανικός

A

3926.90.27

Ροδέλες

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1445

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3926.90.30

Αντιθορυβικές ωτασπίδες

Βιομηχανικός

A

3926.90.33

Κινηματογραφικές ταινίες, διάτρητες, χωρίς εγγραφή ήχου

Βιομηχανικός

A

3926.90.36

Πλωτήρες για δίχτυα αλιείας

Βιομηχανικός

A

3926.90.43

Προστατευτική προσωπίδα

Βιομηχανικός

A

3926.90.80

Ετικέτες από πλαστικό υλικό με εντυπωμένες αναγνωριστικές
σημάνσεις, που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση ζωντα
νών ψαριών

Βιομηχανικός

A

3926.90.85

Σκελετός σελών

Βιομηχανικός

A

3926.90.87

Προφυλακτικά

Βιομηχανικός

A

3926.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

40.01

Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle
και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες,
φύλλα ή ταινίες

4001.10

λατέξ φυσικού καουτσούκ, έστω και προβουλκανισμένο

Βιομηχανικός

A

4001.2

Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές

4001.21

Φύλλα καπνιστά

Βιομηχανικός

A

4001.22

Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)

Βιομηχανικός

A

4001.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4001.30

Μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές
γόμες:

4001.30.15

Αναμειγμένα (εκτός από τα φύλλα κατασκευής καττυμάτων)

Βιομηχανικός

A

4001.30.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

40.02

Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται
από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες·
μείγματα των προϊόντων της κλάσης 40.01 με προϊόντα της
κλάσης αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ται
νίες:

4002.1

Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR)· καουτσούκ από
στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR):

4002.11

Λατέξ

4002.11.20

Προβουλκανισμένο

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1446

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

4002.11.90

Άλλα

4002.19

Άλλα:

4002.19.20

Στυρόλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο

Βιομηχανικός

A

4002.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4002.20

Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR):

4002.20.20

Προβουλκανισμένο λατέξ

Βιομηχανικός

A

4002.20.30

Άλλα λατέξ

Βιομηχανικός

A

4002.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4002.3

Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR).
Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο (CIIR ή
BIIR)

4002.31

Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR):

4002.31.30

Λατέξ (εκτός από το προβουλκανισμένο λατέξ)

Βιομηχανικός

A

4002.31.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4002.39

Άλλα:

4002.39.30

Λατέξ (εκτός από το προβουλκανισμένο λατέξ)

Βιομηχανικός

A

4002.39.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4002.4

Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) (CR):

4002.41

Λατέξ

4002.41.20

Προβουλκανισμένο

Βιομηχανικός

A

4002.41.30

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος τουλάχιστον 90 τοις
εκατό σε στερεά μορφή καουτσούκ από χλωροπρένιο

Βιομηχανικός

A

4002.41.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4002.49

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4002.5

Καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο (NBR):

4002.51

Λατέξ:

4002.51.20

Προβουλκανισμένο

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4002.51.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4002.59

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4002.60

Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)

Βιομηχανικός

A

4002.70

Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη συνδυασμένο
(EPDM)

4002.70.30

Λατέξ (εκτός από το προβουλκανισμένο λατέξ)

Βιομηχανικός

A

4002.70.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4002.80

Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 40.01 με προϊόντα της
κλάσης αυτής

Βιομηχανικός

A

4002.9

Άλλα:

4002.91

Λατέξ:

4002.91.20

λατέξ συμπολυμερούς βινυλοπυριδίνης-βουταδιενίου-στυρο
λίου

Βιομηχανικός

A

4002.91.30

Άλλα, προβουλκανισμένα

Βιομηχανικός

A

4002.91.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4002.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4003.00

Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες,
φύλλα ή ταινίες

Βιομηχανικός

A

4004.00

Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα καουτσούκ (εκτός από
σκληρυμένο καουτσούκ), έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους

Βιομηχανικός

A

40.05

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορ
φές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:

4005.10

Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο

Βιομηχανικός

A

4005.20

Διαλύματα· εναιωρήματα (πλην εκείνων της διάκρισης
4005.10)

Βιομηχανικός

A

4005.9

Άλλα:

4005.91

Πλάκες, φύλλα και ταινίες:

4005.91.30

Ταινίες (εκτός από αυτές από μπαλάτα, γουταπέρκα ή τε
χνητό καουτσούκ), αυτοκόλλητες, επικαλυμμένες με μικρο
σφαιρίδια υάλου

Βιομηχανικός

A

4005.91.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4005.99

Άλλα:

4005.99.10

Κόκκοι από μη βουλκανισμένο φυσικό ή συνθετικό καου
τσούκ καουτσούκ, σε μορφή μείγματος έτοιμου για βουλκα
νισμό· μείγματα φυσικού και συνθετικού καουτσούκ

Βιομηχανικός

A

4005.99.20

Φυσικό καουτσούκ και γουταπέρκα

Βιομηχανικός

A

4005.99.30

Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR)

Βιομηχανικός

A

4005.99.40

Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR)

Βιομηχανικός

A

4005.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

40.06

Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορ
φής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη
βουλκανισμένο:

4006.10

Ανάγλυφες ταινίες (camelback) για την αναγόμωση των επι
σώτρων

Βιομηχανικός

A

4006.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4007.00

Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ

Βιομηχανικός

A

40.08

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορ
φής, από καουτσούκ βουλκανισμένο (εκτός του σκληρυμένου
καουτσούκ):

4008.1

Από καουτσούκ κυψελώδες:

4008.11

Πλάκες, φύλλα και ταινίες:

4008.11.30

Ταινίες, αυτοκόλλητες, επιχρισμένες με μικροσφαιρίδια υάλου

Βιομηχανικός

A

4008.11.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4008.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4008.2

Από καουτσούκ μη κυψελώδες:

4008.21

Πλάκες, φύλλα και ταινίες:

4008.21.40

Ταινίες, αυτοκόλλητες, επιχρισμένες με μικροσφαιρίδια υάλου

Βιομηχανικός

A

4008.21.70

Τυπογραφικές τσόχες με μια πολύ μικρή επιφάνεια με κανο
νικό πλάτος 1 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 2,58 mm, και με ελαστικότητα ή ικανότητα τεντώματος
που δεν υπερβαίνει το 0,7 τοις εκατό ανά 500 N/5 cm

Βιομηχανικός

A

4008.21.80

Άλλα, που περιέχουν 90 τοις εκατό ή περισσότερο κατά
μάζα φυσικό καουτσούκ

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4008.21.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4008.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

40.09

Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ (εκτός
του σκληρυμένου καουτσούκ), εφοδιασμένοι ή μη με τα
εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες):

4009.1

Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες:

4009.11

Χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

4009.12

Με εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

4009.2

Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο:

4009.21

Χωρίς εξαρτήματα:

4009.21.10

Με εσωτερική διάμετρο έως 100 mm

Βιομηχανικός

A

4009.21.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4009.22

Με εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

4009.3

Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες:

4009.31

Χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

4009.32

Με εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

4009.4

Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες:

4009.41

Χωρίς εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

4009.42

Με εξαρτήματα

Βιομηχανικός

A

40.10

Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ
βουλκανισμένο:

4010.1

Μεταφορικοί ιμάντες:

4010.11

Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο

Βιομηχανικός

A

4010.12

Ενισχυμένοι μόνο με υφάνσιμες ύλες

Βιομηχανικός

A

4010.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

4010.3

Ιμάντες μετάδοσης κίνησης:

4010.31

Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατο
μής με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαί
νει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm

Βιομηχανικός

A

4010.32

Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατο
μής, χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερ
βαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm

Βιομηχανικός

A

4010.33

Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατο
μής με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαί
νει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm

Βιομηχανικός

A

4010.34

Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατο
μής, χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερ
βαίνει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm

Βιομηχανικός

A

4010.35

Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων
η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 150 cm

Βιομηχανικός

A

4010.36

Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων
η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 150 cm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 198 cm

Βιομηχανικός

A

4010.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

40.11

Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ:

4011.10

των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου
«break» και τα αγωνιστικά):

4011.10.01

Μέγεθος ζάντας που δεν υπερβαίνει τα 33 cm (13 ίντσες)

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 4

4011.10.03

Μέγεθος ζάντας που δεν υπερβαίνει τα 35 cm (14 ίντσες)

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 4

4011.10.05

Μέγεθος ζάντας που δεν υπερβαίνει τα 38 cm (15 ίντσες)

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 4

4011.10.07

Μέγεθος ζάντας που δεν υπερβαίνει τα 41 cm (16 ίντσες)

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 4

4011.10.09

Μέγεθος ζάντας που δεν υπερβαίνει τα 43 cm (17 ίντσες)

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 4

4011.20

των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά:

4011.20.1

Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121:

4011.20.16

Μέγεθος ζάντας που δεν υπερβαίνει τα 35 cm (14 ίντσες)

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 1

4011.20.18

Μέγεθος ζάντας που δεν υπερβαίνει τα 38 cm (15 ίντσες)

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 1
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

4011.20.2

Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121

4011.20.22

Μέγεθος ζάντας που δεν υπερβαίνει τα 44 cm (17,5 ίντσες)

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 1

4011.20.24

Μέγεθος ζάντας που υπερβαίνει τα 44 cm (17,5 ίντσες),
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 51 cm (20 ίντσες)

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 1

4011.20.26

Μέγεθος ζάντας που υπερβαίνει τα 51 cm (20 ίντσες)

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 1

4011.30

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος

Βιομηχανικός

A

4011.40

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες

Βιομηχανικός

A

4011.50

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα

Βιομηχανικός

A

4011.6

Άλλα, με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια:

4011.61

των τύπων που χρησιμοποιούνται για Γεωργικός και δασικά
οχήματα και μηχανήματα:

4011.61.10

Με μέγεθος ζάντας μικρότερο από 91 cm

Βιομηχανικός

10 %

4011.61.20

Μέγεθος ζάντας 91 cm και άνω

Βιομηχανικός

A

4011.62

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανή
ματα έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χειρισμών,
για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο που δεν υπερβαίνει
τα 61 cm

Βιομηχανικός

10 %

Ελαστικά 3

4011.63

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανή
ματα έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χειρισμών,
για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm:

4011.63.10

Με μέγεθος ζάντας μικρότερο από 91 cm

Βιομηχανικός

10 %

Ελαστικά 3

4011.63.20

Μέγεθος ζάντας 91 cm και άνω

Βιομηχανικός

A

4011.69

Άλλα:

4011.69.10

Με μέγεθος ζάντας μικρότερο από 91 cm

Βιομηχανικός

10 %

4011.69.20

Μέγεθος ζάντας 91 cm και άνω

Βιομηχανικός

A

4011.9

Άλλα:

4011.92

των τύπων που χρησιμοποιούνται για Γεωργικός και δασικά
οχήματα και μηχανήματα:

4011.92.10

Με μέγεθος ζάντας μικρότερο από 91 cm

Βιομηχανικός

10 %

Ελαστικά 3

Ελαστικά 3

Ελαστικά 3
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σημειώσεις (1)

4011.92.20

Μέγεθος ζάντας 91 cm και άνω

Βιομηχανικός

A

4011.93

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανή
ματα έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χειρισμών,
για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση
των 61 cm

Βιομηχανικός

10 %

Ελαστικά 3

4011.94

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανή
ματα εργοταξίου και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνες
τροχών (ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm:

4011.94.10

Με μέγεθος ζάντας μικρότερο από 91 cm

Βιομηχανικός

10 %

Ελαστικά 3

4011.94.20

Μέγεθος ζάντας 91 cm και άνω

Βιομηχανικός

A

4011.99

Άλλα:

4011.99.10

Μέγεθος ζάντας μικρότερο από 91 cm (εκτός εκείνων για
χρήση σε αναπηρικό αμαξίδιο)

Βιομηχανικός

10 %

4011.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

40.12

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ.
Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο
αέρα και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιρά
ντες), από καουτσούκ:

4012.1

Επίσωτρα αναγομωμένα:

4012.11

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου
«break» και τα αγωνιστικά)

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 1

4012.12

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 1

4012.13

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος

Βιομηχανικός

A

4012.19

Άλλα

Βιομηχανικός

15 %

4012.20

Επίσωτρα μεταχειρισμένα

4012.20.10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου
«break» και τα αγωνιστικά)

Βιομηχανικός

A

4012.20.20

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά

Βιομηχανικός

A

4012.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4012.90

Άλλα

Βιομηχανικός

15 %

Ελαστικά 3

Ελαστικά 1

Ελαστικά 1
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σταδιακής
κατάργησης

40.13

Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ:

4013.10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break
και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά

Βιομηχανικός

A

4013.20

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα

Βιομηχανικός

A

4013.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

40.14

Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα θήλαστρα), από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυ
μένο, έστω και με μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ:

4014.10

Προφυλακτικά

Βιομηχανικός

A

4014.90

Άλλα:

4014.90.50

Σύριγγες με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 230 cm3 · κα
ταιονητήρες· Μαξιλάρια (σχήματος δακτυλίου) και άλλα φου
σκωτά είδη για εξειδικευμένη περίθαλψη· σάκοι, σωληνίσκοι,
εξαερωτήρες οξυγόνου και άλλα είδη για τη θεραπεία ή την
πρόληψη παθήσεων ή ασθενειών του σώματος (συμπεριλαμ
βανομένων των ωτασπίδων)· φιάλες ζεστού νερού

Βιομηχανικός

A

4014.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

40.15

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης στα οποία περιλαμβά
νονται και τα είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια
που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια
χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για
τον αντίχειρα) από καουτσούκ βουλκανισμένο (μη σκληρυ
μένο) για κάθε χρήση:

4015.1

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν
γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαί
ρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα):

4015.11

Για τη χειρουργική

Βιομηχανικός

A

4015.19

Άλλα:

4015.19.10

Ειδικά σχεδιασμένα για υπαίθρια αθλήματα ή παιχνίδια (εκτός
από εκείνα για καταδυτικές δραστηριότητες)

Βιομηχανικός

A

4015.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4015.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

40.16

Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο (εκτός
του σκληρυμένου καουτσούκ):

4016.10

Από καουτσούκ κυψελώδες:

4016.10.10

Που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος βιομηχανικών μηχανημά
των

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Βιομηχανικός

11 %

4016.10.90

Άλλα

4016.9

Άλλα:

4016.91

Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες

Βιομηχανικός

A

4016.92

Γομολάστιχες

Βιομηχανικός

A

4016.93

Παρεμβύσματα (τσιμούχες), δακτύλιοι και άλλοι στεγανωτικοί
σύνδεσμοι:

4016.93.10

Που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος βιομηχανικών μηχανημά
των

Βιομηχανικός

A

4016.93.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4016.94

Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για
την προσόρμηση πλοίων

Βιομηχανικός

A

4016.95

Άλλα είδη φουσκωτά:

4016.95.10

Που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος βιομηχανικών μηχανημά
των

Βιομηχανικός

A

4016.95.20

Από ελαστικοποιημένα υφάσματα, με ερμητικά σφραγισμένα
άκρα, για χρήση ως μήτρες κατά την παρασκευή, την κατα
σκευή ή τη συντήρηση αγωγών από σκυρόδεμα, δομικών λί
θων με διάκενα, δοκών, πλακών και δομών

Βιομηχανικός

A

4016.95.30

Από ελαστικοποιημένα υφάσματα με ερμητικά σφραγισμένα
άκρα, για χρήση ως αναστολείς για το κλείσιμο ή τη σφρά
γιση αγωγών

Βιομηχανικός

A

4016.95.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4016.99

Άλλα:

4016.99.10

Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές και παρόμοιες γραμμές·
μέρη μόνιμου υλικού σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικων
γραμμών· μηχανολογικός εξοπλισμός, μη ηλεκτροκίνητος, για
τη σηματοδότηση ή τον έλεγχο οδικών, σιδηροδρομικών ή
άλλων οχημάτων, πλοίων ή αεροσκαφών

Βιομηχανικός

A

4016.99.13

Ταινίες από καουτσούκ βουλκανισμένο, σε άμεσες συσκευα
σίες των 20 kg ή μεγαλύτερες

Βιομηχανικός

A

4016.99.15

Μέρη αερόφρενων, σερβόφρενα, υδροπνευματικά φρένα ή
υδραυλικά φρένα με υποπίεση, κατάλληλα για χρήση με μη
χανοκίνητα οχήματα βαρέως τύπου.

Βιομηχανικός

A

4016.99.17

Μη συναρμολογημένες ταινίες από καουτσούκ για υαλοκαθα
ριστήρες

Βιομηχανικός

A

4016.99.20

Άλλα μέρη για χρήση σε οχήματα με κινητήρα

Βιομηχανικός

10 %

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Κινητήρας 1

Κινητήρας 4
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4016.99.30

Μέρη αεροσκαφών, αλεξίπτωτα, στροφόπτωτα (rotochutes),
συσκευές και διατάξεις για την απογείωση αεροσκαφών,
deck-arrester ή παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, συσκευές
εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση

Βιομηχανικός

A

4016.99.40

Βύσματα για μπανιέρες, νεροχύτες και νιπτήρες

Βιομηχανικός

A

4016.99.50

Δακτύλιοι ευνουχισμού

Βιομηχανικός

A

4016.99.60

Καλώδια για τη δρομολόγηση ανεμόπτερων

Βιομηχανικός

A

4016.99.70

Πτυσσόμενο εμπορευματοκιβώτιο με χωρητικότητα 2 m3 ή
περισσότερο

Βιομηχανικός

A

4016.99.85

Άλλα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος βιομηχανικών μη
χανημάτων

Βιομηχανικός

A

4016.99.87

Είδη καθορισμένης μορφής, ενισχυμένα με χάλυβα, με μήκος
που υπερβαίνει τα 175 cm αλλά που δεν υπερβαίνει τα
225 cm, με δύο έως έξι επιμήκη αυλάκια

Βιομηχανικός

A

4016.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4017.00

Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο
οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα.
Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο

Βιομηχανικός

A

41.01

Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται
και των βουβαλιών) ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξε
ραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά δια
λύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε
περγαμηνοειδή ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω
και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος:

4101.20

Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, μη σχισμένα, με βάρος
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 kg όταν είναι ξερά,
10 kg όταν έχουν αλατιστεί ξερά και 16 kg όταν είναι νωπά,
αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα

4101.20.10

Βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα
2,15 τετραγωνικά μέτρα, που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία
δέψης (περιλαμβανομένης και της πρόδεψης) η οποία είναι
αναστρέψιμη

Γεωργικός

A

4101.20.90

Άλλα

Γεωργικός

A

4101.50

Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα που
υπερβαίνει τα 16 kg:

4101.50.10

Που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία δέψης (περιλαμβανομέ
νης της προεργασίας δέψης) η οποία είναι αναστρέψιμη

Γεωργικός

A

4101.50.90

Άλλα

Γεωργικός

A

4101.90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και δέρμα βοδινό (crou
pons), μισό δέρματος βοδινού (demi-croupons) και πλευρές:

4101.90.10

Που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία δέψης (περιλαμβανομέ
νης της προεργασίας δέψης) η οποία είναι αναστρέψιμη

Γεωργικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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σταδιακής
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Γεωργικός

A

Γεωργικός

A

4101.90.90

Άλλα

41.02

Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλατισμένα,
αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά
διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε
περγαμηνοειδή ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω
και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα
που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου
αυτού:

4102.10

Με το μαλλί τους

4102.2

Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί:

4102.21

Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα:

4102.21.10

Που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία δέψης (περιλαμβανομέ
νης της προεργασίας δέψης) η οποία είναι αναστρέψιμη

Γεωργικός

A

4102.21.90

Άλλα

Γεωργικός

A

4102.29

Άλλα:

4102.29.10

Που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία δέψης (περιλαμβανομέ
νης της προεργασίας δέψης) η οποία είναι αναστρέψιμη

Γεωργικός

A

4102.29.90

Άλλα

Γεωργικός

A

41.03

Άλλα ακατέργαστα δέρματα (νωπά ή αλατισμένα, αποξερα
μένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύ
ματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περ
γαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και
αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που
αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχεία β) και γ) του κεφα
λαίου αυτού:

4103.20

Ερπετών

Γεωργικός

A

4103.30

Χοιροειδών

Γεωργικός

A

4103.90

Άλλα:

4103.90.10

Από στρουθοκάμηλο

Γεωργικός

A

4103.90.90

Άλλα

Γεωργικός

A

41.04

Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα βοοειδών (στα οποία
περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχω
μένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρα
σκευασμένα:

4104.1

Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wetblue):

4104.11

Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος·
τριχωτή πλευρά σχισμένη κατά μήκος:

4104.11.10

δέρμα μη αποψιλωμένο, βοοειδών, μη σχισμένο κατά μήκος,
από μονάδα επιφάνειας κάτω των 2,15 m2

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

4104.11.90

Άλλα

4104.19

Άλλα:

4104.19.10

Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα
κάτω των 2,15 m2 (με εξαίρεση την πλευρά προς τη σάρκα
του ζώου των διηρημένων σε φύλλα δερμάτων)

Βιομηχανικός

A

4104.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4104.4

Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

4104.41

Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος.
Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά

4104.41.10

Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα
κάτω των 2,15 m2

Βιομηχανικός

A

4104.41.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4104.49

Άλλα:

4104.49.10

Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα
κάτω των 2,15 m2 (με εξαίρεση την πλευρά προς τη σάρκα
του ζώου των διηρημένων σε φύλλα δερμάτων)

Βιομηχανικός

A

4104.49.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

41.05

Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα προβατοειδών, απο
τριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς
παρασκευασμένα

4105.10

Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wetblue)

Βιομηχανικός

A

4105.30

Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

Βιομηχανικός

A

41.06

Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων και δέρματα ζώων χωρίς
τρίχες, δεψασμένα ή μη κατεργασμένα, έστω και σχισμένα
κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

4106.2

Αιγοειδών

4106.21

Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wetblue)

Βιομηχανικός

A

4106.22

Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

Βιομηχανικός

A

4106.3

Χοιροειδών:

4106.31

Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wetblue)

Βιομηχανικός

A

4106.32

Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

Βιομηχανικός

A

4106.40

Ερπετών

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1458

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4106.9

Άλλα:

4106.91

Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wetblue):

4106.91.10

Από στρουθοκάμηλο

Βιομηχανικός

A

4106.91.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4106.92

Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

4106.92.10

Από στρουθοκάμηλο

Βιομηχανικός

A

4106.92.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

41.07

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξή
ρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, βοοειδών (στα οποία περι
λαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχωμένα,
έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης
41.14:

4107.1

Δέρματα ολόκληρα:

4107.11

Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος:

4107.11.10

βοοειδών, από μονάδα επιφάνειας κάτω των 2,15 m2

Βιομηχανικός

A

4107.11.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4107.12

Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά:

4107.12.10

βοοειδών, από μονάδα επιφάνειας κάτω των 2,15 m2

Βιομηχανικός

A

4107.12.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4107.19

Άλλα:

4107.19.10

βοοειδών, από μονάδα επιφάνειας κάτω των 2,15 m2 (με
εξαίρεση την πλευρά προς τη σάρκα του ζώου των διηρημέ
νων σε φύλλα δερμάτων)

Βιομηχανικός

A

4107.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4107.9

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλευρές:

4107.91

Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος

Βιομηχανικός

A

4107.92

Τριχωτή πλευρά σχισμένη κατά μήκος

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1459

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4107.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4112.00

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξή
ρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοειδών, αποτριχω
μένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της
κλάσης 41.14

Βιομηχανικός

A

41.13

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξή
ρανση· δέρματα περγαμηνοειδή, άλλων ζώων, αποτριχωμένα,
και δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη και δέρματα περ
γαμηνοειδή, αποτριχωμένων ζώων, έστω και σχισμένα κατά
μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 41.14:

4113.10

Αιγοειδών

Βιομηχανικός

A

4113.20

Χοιροειδών

Βιομηχανικός

A

4113.30

Ερπετών

Βιομηχανικός

A

4113.90

Άλλα:

4113.90.10

Από στρουθοκάμηλο

Βιομηχανικός

A

4113.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

41.14

Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται
και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου)· δέρματα βερνικω
μένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα· δέρματα επιμεταλλωμένα:

4114.10

Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται
και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου)

Βιομηχανικός

A

4114.20

δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα· δέρματα
επιμεταλλωμένα

Βιομηχανικός

A

41.15

Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του
δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγ
μένα. Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή
από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο
δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατα
σκευή τεχνουργημάτων από δέρμα· πριονίδι, σκόνη και
αλεύρι από δέρμα:

4115.10

Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του
δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγ
μένα

Βιομηχανικός

A

4115.20

Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρ
ματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τε
χνουργημάτων από δέρμα· πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από
δέρμα

Βιομηχανικός

A

4201.00

Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια, λουριά για τη
συγκράτηση (λυτάρια), επιγονατίδες, φίμωτρα, υποσάγματα,
σακίδια για σέλες, προστατευτικά παλτά για σκύλους και πα
ρόμοια είδη), από κάθε ύλη

Βιομηχανικός

20 %

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Υποδήματα και
δέρματα 2

L 250/1460

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

42.02

Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσά
κια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματο
γυάλια, θήκες για κυάλια, για φωτογραφικές και κινηματο
γραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια·
σάκοι ταξιδιού, μονωτικοί σάκοι για προϊόντα διατροφής και
ποτά, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης, σακίδια χε
ριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και
κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, τσιγαροθήκες, καπνοσακού
λες, θήκες εργαλείων, σάκοι για είδη αθλητισμού, κουτιά για
φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά πούδρας, θήκες για τιμαλφή
και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από
φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανι
σμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου
ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από
χαρτί:

4202.1

Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσά
κια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:

4202.11

Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανασχημα
τισμένο δέρμα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.12

Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.19

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.2

Σακίδια χεριού, έστω και με λουρί συγκράτησης από τον
ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χωρίς λαβή:

4202.21

Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανασχημα
τισμένο δέρμα:

4202.21.10

Από δέρμα στρουθοκαμήλου

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.21.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.22

Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από
υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.29

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.3

Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού:

4202.31

Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανασχημα
τισμένο δέρμα:

4202.31.10

Από δέρμα στρουθοκαμήλου

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.31.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.32

Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από
υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1461
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.39

Άλλα

4202.9

Άλλα:

4202.91

Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανασχημα
τισμένο δέρμα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.92

Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από
υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4202.99

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

42.03

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο:

4203.10

Ενδύματα:

4203.10.10

Από δέρμα στρουθοκαμήλου

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4203.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4203.2

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν
γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαί
ρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα):

4203.21

Ειδικά για τον αθλητισμό

Βιομηχανικός

A

Υποδήματα και
δέρματα 2

4203.29

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4203.30

Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά:

4203.30.10

Από δέρμα στρουθοκαμήλου

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4203.30.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4203.40

Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

4205.00

Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:

4205.00.10

είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές
συσκευές ή για άλλες τεχνικές χρήσεις

Βιομηχανικός

A

4205.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

11 %

Κινητήρας 1

L 250/1462

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4206.00

Προϊόντα από έντερα, μεμβράνες, ζωικές κύστεις ή τένοντες

Βιομηχανικός

10 %

43.01

Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από
τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων αριθ. 41.01, 41.02 ή
41.03

4301.10

Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

Γεωργικός

A

4301.30

Αρνιών με την ονομασία: «αστρακάν», «breitschwanz», «καρα
κιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας,
Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια,
ουρές ή πόδια

Γεωργικός

A

4301.60

Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πό
δια

Γεωργικός

A

4301.80

Άλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ου
ρές ή πόδια

Γεωργικός

A

4301.90

Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων

Γεωργικός

A

43.02

Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμά
τια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμο
λογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων
υλών), άλλα από εκείνα της κλάσης 43.03:

4302.1

Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή
πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί:

4302.11

Βιζόν

Βιομηχανικός

A

4302.19

Άλλα:

4302.19.10

Από αρνιά με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «κα
ρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιά της Ινδίας, Κίνας,
Μογγολίας ή του Θιβέτ

Βιομηχανικός

A

4302.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4302.20

Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και
απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί

Βιομηχανικός

A

4302.30

Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά
τους, που έχουν συναρμολογηθεί

Βιομηχανικός

A

43.03

Ενδύματα, εξαρτήματα ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρ
ματα:

4303.10

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης

Βιομηχανικός

A

4303.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Υποδήματα και
δέρματα 1

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1463

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4304.00

Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα:

4304.00.10

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης

Βιομηχανικός

A

4304.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

44.01

Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμά
τια ή σε παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πελεκούδια ή σε μόρια·
πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσ
σωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε
παρόμοιες μορφές:

4401.10

Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμά
τια ή σε παρόμοιες μορφές

Βιομηχανικός

A

4401.2

Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401.21

Κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4401.22

Άλλοι από των κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4401.3

Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσ
σωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε
παρόμοιες μορφές:

4401.31

Συσσωματώματα ξύλου (πέλετ)

Βιομηχανικός

A

4401.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

44.02

Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα
από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα:

4402.10

Από μπαμπού

Βιομηχανικός

A

4402.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

44.03

Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει
αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη:

4403.10

Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα
μέσα συντήρησης

Βιομηχανικός

A

4403.20

Άλλη, κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4403.4

Άλλη, από την τροπική ξυλεία που κατονομάζεται στη ση
μείωση 2 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου:

4403.41

Ξυλεία από Dark Red Meranti, Light Red Meranti και Me
ranti Bakau.

Βιομηχανικός

A

4403.49

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1464

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4403.9

Άλλα:

4403.91

Βελανιδιάς (Quercus spp.)

Βιομηχανικός

A

4403.92

Οξιάς (Fagus spp.)

Βιομηχανικός

A

4403.99

Άλλα:

4403.99.10

Από Υellowwood (Podocarpus falcatus, Podocarpus henkelli,
Podocarpus latifolius)

Βιομηχανικός

A

4403.99.20

Από Black Stinkwood (Ocotea Bullata)

Βιομηχανικός

A

4403.99.30

Από Blackwood (Acacia Melanoxylon)

Βιομηχανικός

A

4403.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

44.04

Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί· μυτεροί· απριόνιστοι
κατά μήκος· ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρογγυλε
μένη, όχι όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη,
ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ράβδους, ομπρέλες,
λαβές εργαλείων ή παρόμοια· ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ται
νίες και παρόμοια

4404.10

Κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4404.20

Μη κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4405.00

Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου)· ξυλάλευρο

Βιομηχανικός

A

44.06

Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:

4406.10

Μη εμποτισμένοι

Βιομηχανικός

A

4406.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

44.07

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη
εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με
ελαφρόπετρα ή εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει
τα 6 mm:

4407.10

Κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4407.2

Από τροπική ξυλεία, όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική
σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού:

4407.21

Μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.)

Βιομηχανικός

A

4407.22

Virola, imbuia και balsa

Βιομηχανικός

A

4407.25

Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1465

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4407.26

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti
και alan

Βιομηχανικός

A

4407.27

Sapelli

Βιομηχανικός

A

4407.28

Iroko

Βιομηχανικός

A

4407.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4407.9

Άλλα:

4407.91

Βελανιδιάς (Quercus spp.)

Βιομηχανικός

A

4407.92

Οξιάς (Fagus spp.)

Βιομηχανικός

A

4407.93

Από σφένδαμνο (Acer spp.)

Βιομηχανικός

A

4407.94

Από κερασιά (Prunus spp.)

Βιομηχανικός

A

4407.95

Από μελία (Fraxinus spp.)

Βιομηχανικός

A

4407.99

Άλλα:

4407.99.10

Από Υellowwood (Podocarpus falcatus, Podocarpus henkelli,
Podocarpus latifolius)

Βιομηχανικός

A

4407.99.20

Από Black Stinkwood (Ocotea Bullata)

Βιομηχανικός

A

4407.99.30

Από Blackwood (Acacia Melanoxylon)

Βιομηχανικός

A

4407.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

44.08

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα
που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώ
σεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για
άλλη παρόμοια ξυλεία σε επανωτές στρώσεις και άλλη ξυλεία
πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη,
έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλη
μένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα
6 mm:

4408.10

Κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4408.3

Από τροπική ξυλεία όπως, αναφέρεται στην συμπληρωματική
σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού:

4408.31

Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau

4408.31.10

Φύλλα για επικάλυψη, που λαμβάνονται με τεμαχισμό πλα
κώδους ξυλείας

Βιομηχανικός

A

4408.31.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1466

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4408.39

Άλλα:

4408.39.10

Φύλλα για επικάλυψη, που λαμβάνονται με τεμαχισμό πλα
κώδους ξυλείας

Βιομηχανικός

A

4408.39.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4408.90

Άλλα:

4408.90.10

Φύλλα για επικάλυψη, που λαμβάνονται με τεμαχισμό πλα
κώδους ξυλείας

Βιομηχανικός

A

4408.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

44.09

Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα
πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη
μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές,
αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ'
όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές
ή επιφάνειες ή άκρα, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελα
φρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:

4409.10

Κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4409.2

Μη κωνοφόρα:

4409.21

Από μπαμπού:

4409.21.10

Pegwood· σανίδες οροφής και δαπέδου· σανίδες και πηχάκια
για δάπεδα, μη συναρμολογημένα

Βιομηχανικός

A

4409.21.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4409.29

Άλλα:

4409.29.15

Pegwood· σανίδες οροφής και δαπέδου· σανίδες και πηχάκια
για δάπεδα, μη συναρμολογημένα

Βιομηχανικός

A

4409.29.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

44.10

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλά
κες-διαφράγματα (για παράδειγμα, πετάσματα με την ονομα
σία «oriented strand board» και πετάσματα επονομαζόμενα
«waferboard»), από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και
συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές
ύλες:

4410.1

Από ξύλο:

4410.11

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια

Βιομηχανικός

A

4410.12

Πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board»:

Βιομηχανικός

A

4410.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1467

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

4410.90

Άλλα

44.11

Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες,
έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδε
τικά:

4411.1

Πλάκες-διαφράγματα μέσης πυκνότητας (MDF):

4411.12

Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 5 mm

Βιομηχανικός

A

4411.13

Με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει
τα 9 mm

Βιομηχανικός

A

4411.14

Πάχους που υπερβαίνει τα 9 mm

Βιομηχανικός

A

4411.9

Άλλα:

4411.92

Πυκνότητας που υπερβαίνει το 0,8 g/cm3

Βιομηχανικός

A

4411.93

Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm3 αλλά δεν υπερβαί
νει τα 0,8 g/cm3

Βιομηχανικός

A

4411.94

Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 0,5 g/cm3

Βιομηχανικός

A

44.12

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ),
ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε
απανωτά φύλλα:

4412.10

Από μπαμπού

Βιομηχανικός

A

4412.3

Άλλα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), που αποτελούνται απο
κλειστικά από φύλλα ξύλου (εκτός από μπαμπού), καθένα
από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:

4412.31

Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία
που περιλαμβάνεται στη σημείωση 2 των διακρίσεων του πα
ρόντος κεφαλαίου

Βιομηχανικός

A

4412.32

Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο
(πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4412.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4412.9

Άλλα:

4412.94

Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλη
μένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα

Βιομηχανικός

A

4412.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4413.00

Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λε
πίδες ή είδη καθορισμένης μορφής

Βιομηχανικός

A

4414.00

Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, κα
θρέφτες και παρόμοια είδη

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1468

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

44.15

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια
είδη συσκευασίας από ξύλο· τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια
από ξύλο· παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες
επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο· στεφάνια παλετών από
ξύλο:

4415.10

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια
είδη συσκευασίας. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια

4415.20

Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες
για τη φόρτωση· στεφάνια παλετών:

4415.20.10

Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες
για τη φόρτωση

Βιομηχανικός

A

4415.20.20

Στεφάνια παλετών

Βιομηχανικός

A

4416.00

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελο
ποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνο
νται και οι δούγες

Βιομηχανικός

A

4417.00

Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκ
τρες, λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, κα
λαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο

Βιομηχανικός

A

44.18

Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικο
δομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκεςδιαφράγματα, οι πλάκες για δάπεδα και τα πέταυρα (shingles
και shakes), από ξύλο:

4418.10

Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια
τους

Βιομηχανικός

A

4418.20

Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια

Βιομηχανικός

A

4418.40

Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα

Βιομηχανικός

A

4418.50

Πέταυρα (shingles και shakes)

Βιομηχανικός

A

4418.60

Στύλοι και δοκοί

Βιομηχανικός

A

4418.7

Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων:

4418.71

Για μωσαϊκά πατώματα

Βιομηχανικός

A

4418.72

Άλλες, με πολλαπλά στρώματα

4418.72.10

Σανίδες παρκέ

Βιομηχανικός

A

4418.72.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4418.79

Άλλα:

4418.79.10

Σανίδες παρκέ

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κωδικός

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4418.79.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4418.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4419.00

Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα

Βιομηχανικός

A

44.20

Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα
διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και
θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργή
ματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από
ξύλο. αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης από ξύλο είδη
επίπλωσης από ξύλο που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:

4420.10

Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο

Βιομηχανικός

A

4420.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

44.21

Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:

4421.10

Κρεμάστρες για ενδύματα

Βιομηχανικός

A

4421.90

Άλλα:

4421.90.05

Μανταλάκια

Βιομηχανικός

A

4421.90.10

Καρούλια, μασούρια, κουβαρίστρες, μπομπίνες, καρούλια νή
ματος ραφής και παρόμοια τεχνουργήματα από ξύλο, κατερ
γασμένα με τόρνο, για χρήση σε υφαντουργικές μηχανές

Βιομηχανικός

A

4421.90.15

Ξύλινα καλούπια υποδημάτων, ξυλόπροκες υποδηματοποιίας

Βιομηχανικός

A

4421.90.20

Σχίζες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 42 mm και με πάχος
ή διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2,1 mm

Βιομηχανικός

A

4421.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

45.01

Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος.
Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή
σκόνη

4501.10

Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος

Βιομηχανικός

A

4501.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4502.00

Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρού
στα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή
ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περι
λαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για
πώματα)

Βιομηχανικός

A

45.03

Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό

4503.10

Πώματα

Βιομηχανικός

A

4503.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1470

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

45.04

Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και
τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό

4504.10

Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε
μορφής. Κύλινδροι πλήρεις, στους οποίους περιλαμβάνονται
και οι δίσκοι

Βιομηχανικός

A

4504.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

46.01

Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και
συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και
παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφασμένες ή παραλληλι
σμένες επίπεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. ψάθες, ψάθες για
τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες με ενδιάμεσα κενά
για την ξήρανση των καρπών κ.λπ.)

4601.2

Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψά
θες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές
ύλες:

4601.21

Από μπαμπού

Βιομηχανικός

A

4601.22

Από καλάμια του είδους rotin

Βιομηχανικός

A

4601.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4601.9

Άλλα:

4601.92

Από μπαμπού

Βιομηχανικός

A

4601.93

Από καλάμια του είδους rotin

4601.93.10

Υφασμένα

Βιομηχανικός

A

4601.93.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4601.94

Από άλλες φυτικές ύλες

Βιομηχανικός

A

4601.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

46.02

Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευ
θείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατα
σκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 46.01. τε
χνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα):

4602.1

Από φυτικές ύλες

4602.11

Από μπαμπού

Βιομηχανικός

A

4602.12

Από καλάμια του είδους rotin

Βιομηχανικός

A

4602.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1471

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4602.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4701.00

Μηχανικοί πολτοί από ξύλο

Βιομηχανικός

A

4702.00

Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση

Βιομηχανικός

A

47.03

Χημικός ξυλοπολτός, με σόδα ή θειικό άλας, εκτός από
πολτό για διάλυση:

4703.1

Αλεύκαστα:

4703.11

Κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4703.19

Άλλοι από των κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4703.2

Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:

4703.21

Κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4703.29

Άλλοι από των κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

47.04

Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους
πολτούς για διάλυση

4704.1

Αλεύκαστα:

4704.11

Κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4704.19

Άλλοι από των κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4704.2

Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:

4704.21

Κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4704.29

Άλλοι από των κωνοφόρων

Βιομηχανικός

A

4705.00

Πολτοί από ξύλο που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής
επεξεργασίας και χημικής επεξεργασίας

Βιομηχανικός

A

47.06

Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρ
τόνι (απορρίμματα και αποκόμματα) ή άλλες ινώδεις κυτταρι
νικές ύλες:

4706.10

Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού

Βιομηχανικός

A

4706.20

Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρ
τόνι (απορρίμματα και αποκόμματα)

Βιομηχανικός

A

4706.30

Άλλα, από μπαμπού

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1472

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4706.9

Άλλα:

4706.91

Μηχανικοί

Βιομηχανικός

A

4706.92

Χημικά

Βιομηχανικός

A

4706.93

Που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής και χημικής μεθό
δου

Βιομηχανικός

A

47.07

Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμ
ματα):

4707.10

Χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυ
ματοειδή

Βιομηχανικός

A

4707.20

Άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκα
σμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα

Βιομηχανικός

A

4707.30

Χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό
πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα)

Βιομηχανικός

A

4707.90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα
απορρίμματα και κατάλοιπα

Βιομηχανικός

A

4801.00

Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

Βιομηχανικός

A

48.02

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων
που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο και την εκτύπωση ή
άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρ
τέλες ή ταινίες για διάτρηση, μη διάτρητα, σε κυλίνδρους ή
σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα με
γέθη,άλλα από το χαρτί των κλάσεων 48.01 ή 48.03· χαρτιά
και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο
χαρτί):

4802.10

Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειρο
ποίητο χαρτί)

Βιομηχανικός

A

4802.20

Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειρο
ποίητο χαρτί) — Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή
χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαί
σθητα:

4802.20.20

σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 360 mm
και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα.

Βιομηχανικός

A

4802.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4802.40

Χαρτί-υπόθεμα για ταπετσαρία τοίχου

4802.40.20

σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 360 mm
και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1473

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

4802.40.90

Άλλα

4802.5

Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μη
χανική ή χημικομηχανική μέθοδο ή των οπ οίων το 10 %,
κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης
αποτελείται από τέτοιες ίνες:

4802.54

Με βάρος μικρότερο από 40 g/m2:

4802.54.05

Με βάρος g/m2 ή μεγαλύτερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα
35 g/m2

Βιομηχανικός

A

4802.54.20

Άλλο, σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερ
βαίνει τα 150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθο
γωνίου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4802.54.30

Άλλο αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)

Βιομηχανικός

A

4802.54.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4802.55

Με βάρος από 40 g/m2 έως 150 g/m2, σε κυλίνδρους:

4802.55.20

Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 mm

Βιομηχανικός

A

4802.55.30

Άλλο αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)

Βιομηχανικός

A

4802.55.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4802.56

Με βάρος από 40 g/m2 έως 150 g/m2, σε φύλλα των οποίων
η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν
υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι αδίπλωτα:

4802.56.20

σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων
τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και
η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι αδίπλωτα.

Βιομηχανικός

A

4802.56.30

Άλλο αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)

Βιομηχανικός

A

4802.56.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4802.57

Άλλο, με βάρος 40 g/m2 έως 150 g/m2:

4802.57.20

Σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 360 mm
και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1474

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4802.57.30

Άλλο αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)

Βιομηχανικός

A

4802.57.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4802.58

Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 g/m2:

4802.58.20

Σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 360 mm
και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4802.58.30

Άλλο αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)

Βιομηχανικός

A

4802.58.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4802.6

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του
10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται
από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή χημικοτε
χνική μέθοδο:

4802.61

Σε κυλίνδρους

4802.61.20

Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 mm

Βιομηχανικός

A

4802.61.30

Άλλο αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)

Βιομηχανικός

A

4802.61.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4802.62

Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι
αδίπλωτα:

4802.62.20

σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων
τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 360 mm και η άλλη
τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4802.62.30

Άλλο αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)

Βιομηχανικός

A

4802.62.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4802.69

Άλλα:

4802.69.20

σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 360 mm
και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4802.69.30

Άλλο αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1475

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4802.69.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4803.00

Χαρτί του τύπου που προορίζεται για χαρτί υγείας, πετσέτες
καθαρισμού από καλλωπιστικά παρασκευάσματα (ντεμακι
γιάζ), πετσέτες χεριών, χαρτοπετσέτες φαγητού ή για διάφο
ρες άλλες οικιακές χρήσεις, χρήσεις υγιεινής ή καθαρισμού,
έστω και ρυτιδωμένο (κρεπαρισμένο), πτυχωτό, ανάγλυφο
(γκοφρέ), διάτρητο, χρωματισμένο, επιφανειακώς διακοσμη
μένο ή τυπωμένο, σε ρολούς ή φύλλα

Βιομηχανικός

A

48.04

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυ
λίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 48.02 ή
48.03:

4804.1

Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία «kraftli
ner»:

4804.11

Αλεύκαστα

Βιομηχανικός

A

4804.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4804.2

Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας

4804.21

Αλεύκαστα

Βιομηχανικός

A

4804.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4804.3

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια κραφτ, με βάρος 150 g/m2 ή λι
γότερο:

4804.31

Αλεύκαστα

Βιομηχανικός

A

4804.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4804.4

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια κραφτ, με βάρος μεγαλύτερο από
150 g/m2 και μικρότερο από 225 g/m2:

4804.41

Αλεύκαστα

Βιομηχανικός

A

4804.42

Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσό
τερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης
αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέ
θοδο

Βιομηχανικός

A

4804.49

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4804.5

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά 225 g/m2
και άνω:

4804.51

Αλεύκαστα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1476

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4804.52

Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσό
τερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης
αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέ
θοδο

Βιομηχανικός

A

4804.59

Άλλα

Βιομηχανικός

A

48.05

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυ
λίνδρους ή σε φύλλα που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη κα
τεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 3
του κεφαλαίου αυτού:

4805.1

Χαρτί για αυλακώσεις:

4805.11

Κυματοειδές χαρτί ημιχημικό

Βιομηχανικός

A

4805.12

Χαρτί από άχυρο για αυλακώσεις

Βιομηχανικός

A

4805.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4805.2

Πολύπτυχο χαρτί Testliner (ανακυκλωμένες ίνες):

4805.24

Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 150 g/m2

Βιομηχανικός

A

4805.25

Βάρους που υπερβαίνει τα 150 g/m2

Βιομηχανικός

A

4805.30

Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους
άλατος

Βιομηχανικός

A

4805.40

Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις

Βιομηχανικός

A

4805.50

Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνου
δωτή επιφάνεια

Βιομηχανικός

A

4805.9

Άλλα:

4805.91

Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 150 g/m2

Βιομηχανικός

A

4805.92

Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m2, αλλά μικρότερο από
225 g/m2

Βιομηχανικός

A

4805.93

Με βάρος 225 g/m2 ή μεγαλύτερο

Βιομηχανικός

A

48.06

Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού
οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο
αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και
άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα,
διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:

4806.10

Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού
οξέος (φυτική περγαμηνή)

Βιομηχανικός

A

4806.20

Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
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4806.30

Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεσηκώματος)

Βιομηχανικός

A

4806.40

Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά
που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημι
διαφανή

Βιομηχανικός

A

4807.00

Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλ
ληση, χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτι
σμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κύλινδρους ή σε
φύλλα

Βιομηχανικός

A

48.08

Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη
επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε
κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα της κλάσης 48.03:

4808.10

Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα

Βιομηχανικός

A

4808.40

Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδω
μένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο

Βιομηχανικός

A

4808.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

48.09

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα «αυτοα
ντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων
ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρ
τιά με επίχριση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχα
νές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε
κυλίνδρους ή σε φύλλα:

4809.20

Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

Βιομηχανικός

A

4809.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

48.10

Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόρ
γανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς
συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη επίχριση ή επάλειψη, έστω
και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφά
νεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετρα
γώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη:

4810.1

Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη
γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς
ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο
ή των οποίων το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της
ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:

4810.13

Σε κυλίνδρους

4810.13.20

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 150 mm

Βιομηχανικός

A

4810.13.30

Άλλα θερμοαντιγραφικά χαρτιά

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Βιομηχανικός

A

4810.13.90

Άλλα

4810.14

Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι
αδίπλωτα:

4810.14.05

Θερμοαντιγραφικό χαρτί

Βιομηχανικός

A

4810.14.10

Άλλα, σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 150 mm όταν είναι
αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4810.14.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4810.19

Άλλα:

4810.19.05

Θερμοαντιγραφικό χαρτί

Βιομηχανικός

A

4810.19.10

Άλλο, σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος δεν
υπερβαίνει τα 150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή
ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερ
βαίνει τα 360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδί
πλωτα

Βιομηχανικός

A

4810.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4810.2

Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη
γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των
οποίων περισσότερο του 10 % κατά βάρος της ολικής ινώ
δους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μη
χανική ή χημικομηχανική μέθοδο:

4810.22

Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό:

4810.22.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 360 mm
και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4810.22.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4810.29

Άλλα:

4810.29.05

Θερμοαντιγραφικό χαρτί

Βιομηχανικός

A

4810.29.10

Άλλα, σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος δεν
υπερβαίνει τα 150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή
ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερ
βαίνει τα 360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδί
πλωτα

Βιομηχανικός

A

4810.29.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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4810.3

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που
χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους
γραφικούς σκοπούς:

4810.31

Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσό
τερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης
αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέ
θοδο, βάρους 150 g/m2 ή μικρότερο

4810.31.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4810.31.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4810.32

Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσό
τερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης
αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέ
θοδο, βάρους που υπερβαίνει τα 150 g/m2:

4810.32.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4810.32.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4810.39

Άλλα:

4810.39.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4810.39.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4810.9

Άλλο χαρτί και χαρτόνια:

4810.92

Πολύφυλλο:

4810.92.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4810.92.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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4810.99

Άλλα:

4810.99.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4810.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

48.11

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών
ινών επιστρωμένα, επιχρισμένα, διαποτισμένα, επικαλυμμένα,
επιφανειακώς χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα επι
φανειακώς σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα
μεγέθη, σε ρολούς ή φύλλα, εκτός από εκείνα του είδους
που περιγράφεται στις κλάσεις 48.03, 48.09 ή 48.10:

4811.10

Χαρτιά και χαρτόνια πισσωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλτω
μένα:

4811.10.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα (εκτός
από επικαλύψεις δαπέδων με υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι,
έστω και κομμένα σε σχήματα)

Βιομηχανικός

A

4811.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4811.4

Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές
ύλες:

4811.41

Αυτοκόλλητα

4811.41.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4811.41.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4811.49

Άλλα:

4811.49.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4811.49.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Κωδικός
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4811.5

Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμ
μένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συγκολλητικές):

4811.51

Λευκασμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m2:

4811.51.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα (εκτός
από επικαλύψεις δαπέδων με υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι,
έστω και κομμένα σε σχήματα)

Βιομηχανικός

A

4811.51.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4811.59

Άλλα:

4811.59.05

Σε συνδυασμό με πλαστική μεμβράνη με πάχος που δεν υπερ
βαίνει τα 50 μικρόμετρα, τυπωμένα

Βιομηχανικός

A

4811.59.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα (εκτός
από επικαλύψεις δαπέδων με υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι,
έστω και κομμένα σε σχήματα)

Βιομηχανικός

A

4811.59.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4811.60

Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμ
μένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη:

4811.60.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

4811.60.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4811.90

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφά
νειες από ίνες κυτταρίνης

4811.90.05

Σε συνδυασμό με πλαστική μεμβράνη με πάχος που δεν υπερ
βαίνει τα 15 μικρόμετρα, τυπωμένα

Βιομηχανικός

A

4811.90.10

Ταινίες ή κυλίνδροι, των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα
150 mm· σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου,
των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
360 mm και η άλλη τα 150 mm όταν είναι αδίπλωτα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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4811.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4812.00

Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις

Βιομηχανικός

A

48.13

Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε
φυλλάδια ή σε σωλήνες:

4813.10

Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες

Βιομηχανικός

A

4813.20

Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 cm

Βιομηχανικός

A

4813.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

48.14

Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί
για στόλισμα υαλοστασίων:

4814.20

Χαρτί ταπετσαρίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που
αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην
καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανά
γλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή
αλλιώς διακοσμημένη

Βιομηχανικός

A

4814.90

Άλλα:

4814.90.10

Χαρτί με την ονομασία «ingrain»

Βιομηχανικός

A

4814.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

48.16

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυ
τοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγρά
φων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης
48.09), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ,
από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά:

4816.20

Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

Βιομηχανικός

A

4816.90

Άλλα:

4816.90.10

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί

Βιομηχανικός

A

4816.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

48.17

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια και
δελτάρια αλληλογραφίας από χαρτί ή χαρτόνι· κουτιά, θήκες
και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν
συλλογή ειδών αλληλογραφίας:

4817.10

Φάκελοι

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1483

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4817.20

Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφη
μένα και δελτάρια αλληλογραφίας

Βιομηχανικός

A

4817.30

Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι,
που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

Βιομηχανικός

A

48.18

Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότη
τας (υγείας) και συναφή χαρτιά, χαρτοβάμβακας ή ιστοί κυτ
ταρινικών ινών των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές
χρήσεις ή χρήσεις υγιεινής, σε ρόλους με πλάτος που δεν
υπερβαίνει τα 36 cm ή κομμένα σε διάφορα σχήματα· χαρτο
μάντηλα, χαρτιά ντεμακιγιάζ, πετσέτες νίψεως, τραπεζομά
ντηλα, χαρτοπετσέτες φαγητού, χάρτινα σεντόνια, παρόμοια
είδη για οικιακή χρήση, χρήσεις καθαρισμού, υγιεινής ή για
νοσοκομεία, ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμάτων από χαρτο
πολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ιστούς κυτταρινικών ινών:

4818.10

Χαρτί υγείας

Βιομηχανικός

A

4818.20

Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευά
σματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών

Βιομηχανικός

A

4818.30

Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού

Βιομηχανικός

A

4818.50

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης

Βιομηχανικός

A

4818.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

48.19

Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από
χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες
κυτταρίνης· κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες
και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι, που χρησιμοποιού
νται σε γραφεία, καταστήματα κλπ.

4819.10

Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

Βιομηχανικός

A

4819.20

Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυμα
τοειδές χαρτί ή χαρτόνι

Βιομηχανικός

A

4819.30

Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 cm ή περισσότερο

Βιομηχανικός

A

4819.40

Άλλοι σάκοι, σακίδια και θύλακες, συμπεριλαμβανομένων των
χωνιών

Βιομηχανικός

A

4819.50

Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλα
κες για δίσκους

Βιομηχανικός

A

4819.60

κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες και παρόμοια
είδη, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κλπ

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1484

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

48.20

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια σημειώσεων, πα
ραγγελιών, αποδείξεων, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέ
ντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσ
σωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τε
χνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοθέτες, ταξιθέτες
(κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (με
κινητά φύλλα ή άλλα), πουκάμισα και καλύμματα για φακέ
λους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτο
ποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια
με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα
αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν) από χαρτί ή χαρτόνι· λευ
κώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων
από χαρτί ή χαρτόνι:

4820.10

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων,
παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού
για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστο
λές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τε
χνουργήματα:

Βιομηχανικός

A

4820.20

Τετράδια

Βιομηχανικός

A

4820.30

Ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βι
βλίων (άλλα από τα καλύμματα βιβλιων), πουκάμισα και κα
λύμματα για φακέλους εγγράφων

Βιομηχανικός

A

4820.40

Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold),
έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού

Βιομηχανικός

A

4820.50

Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές

Βιομηχανικός

A

4820.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

48.21

Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:

4821.10

Τυπωτά

Βιομηχανικός

A

4821.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

48.22

Μπομπίνες, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα
από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκλη
ρυμένα:

4822.10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντι
κών νημάτων:

4822.10.10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλωστοϋφαντουργικά
μηχανήματα, κωνικοί

Βιομηχανικός

A

4822.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4822.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

48.23

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφά
νειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη.
άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτο
βάμβακα ή ιστοί κυτταρινικών ινών:

4823.20

Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις

Βιομηχανικός

A

4823.40

Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία,
σε φύλλα ή σε δίσκους

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1485

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4823.6

Δίσκοι, πιατέλες, πιάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια
είδη, από χαρτί ή χαρτόνι:

4823.61

Από μπαμπού

Βιομηχανικός

A

4823.69

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4823.70

Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα από χαρτόμαζα

Βιομηχανικός

A

4823.90

Άλλα:

4823.90.03

Αυτοκόλλητο χαρτί, σε ταινίες ή κυλίνδρους

Βιομηχανικός

A

4823.90.07

Κάρτες για χρήση σε μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες υφα
ντικές μηχανές

Βιομηχανικός

A

4823.90.10

Δοχεία κλωστηρίων

Βιομηχανικός

A

4823.90.40

στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά, σε κυλίνδρους, με
πλάτος 110 mm ή περισσότερο

Βιομηχανικός

A

4823.90.50

Σχέδια ενδυμάτων

Βιομηχανικός

A

4823.90.80

Άλλα, σε ταινίες ή κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα
150 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 360 mm

Βιομηχανικός

A

4823.90.85

Καλύμματα δαπέδων με υπόθεμα από χαρτί και χαρτόνι

Βιομηχανικός

A

4823.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

49.01

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωρι
στά φύλλα:

4901.10

Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα

Βιομηχανικός

A

4901.9

Άλλα:

4901.91

Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη

Βιομηχανικός

A

4901.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

49.02

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικο
νογραφημένες ή με διαφημίσεις

4902.10

Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα

Βιομηχανικός

A

4902.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4903.00

Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογρά
φηση ή χρωματισμό, για παιδιά

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1486

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4904.00

Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη,
έστω και δεμένη

Βιομηχανικός

A

49.05

Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους στα οποία περι
λαμβάνονται οι άτλαντες, χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά
σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα:

4905.10

Υδρόγειες σφαίρες

Βιομηχανικός

A

4905.9

Άλλα:

4905.91

Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων

Βιομηχανικός

A

4905.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4906.00

Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα
σχέδια και ιχνογραφήματα Βιομηχανικός, εμπορικά, τοπογρα
φικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το
χέρι. λείμενα χειρόγραφα· Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω
σε ευαισθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται
με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημά
των ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω

Βιομηχανικός

A

4907.00

Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυ
ρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλο
φορία στη χώρα στην οποία έχουν ή θα έχουν, αναγνωρι
σμένη ονομαστική αξία· χαρτοσημασμένο χαρτί· τραπεζο
γραμμάτια· επιταγές· τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρό
μοιοι τίτλοι:

4907.00.10

Γραμματόσημα, χαρτόσημα και επιταγές

Βιομηχανικός

A

4907.00.30

Ταξιδιωτικές επιταγές και συναλλαγματικές που εκφράζονται
σε ξένο νόμισμα

Βιομηχανικός

A

4907.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

49.08

Χαλκομανίες κάθε είδους:

4908.10

Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν:

4908.10.10

Σε κυλίνδρους, με πλάτος 150 cm ή μεγαλύτερο και πλάτος
στο έντυπο τμήμα 130 cm ή μεγαλύτερο

Βιομηχανικός

A

4908.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4908.90

Άλλα:

4908.90.10

Σε κυλίνδρους, με πλάτος 150 cm ή μεγαλύτερο και πλάτος
στο έντυπο τμήμα 130 cm ή μεγαλύτερο

Βιομηχανικός

A

4908.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1487

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4909.00

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα· δελτά
ρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και ει
κονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επι
κολλήσεις

Βιομηχανικός

A

4910.00

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα
φύλλα

Βιομηχανικός

A

49.11

Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, ει
κόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες:

4911.10

Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια:

4911.10.10

Κατάλογοι, τιμοκατάλογοι και εμπορικές εκδόσεις των επιχει
ρήσεων ή των προσώπων που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατά
σταση ή αντιπροσωπευτικά αποθεματικά στη Δημοκρατία

Βιομηχανικός

A

4911.10.20

Δημοσιεύσεις και άλλες διαφημίσεις, που αφορούν σε εμπο
ροπανηγύρεις, εκθέσεις και τον τουρισμό σε ξένες χώρες

Βιομηχανικός

A

4911.10.30

Δείγματα κομμένα από υφάσματα, δέρματα, ταπετσαρίες τοί
χου, τάπητες ή πλαστικό, υπό μορφή βιβλίου· κάρτες χρώμα
τος, για χρώματα ή παρόμοια προπαρασκευαστικά επιφα
νειών, έστω και σε μορφή βιβλίου

Βιομηχανικός

A

4911.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

4911.9

Άλλα:

4911.91

Εικόνες, εικόνες χαρακτικής και φωτογραφίες

Βιομηχανικός

A

4911.99

Άλλα:

4911.99.10

Συνθήματα και κείμενα, θρησκευτικών θεμάτων

Βιομηχανικός

A

4911.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5001.00

Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για περιτύλιξη

Γεωργικός

A

5002.00

Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο

Γεωργικός

A

5003.00

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα
απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια)

Βιομηχανικός

A

5004.00

Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα
από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Βιομηχανικός

A

5005.00

Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

Βιομηχανικός

A

5006.00

Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευα
σμένα για τη λιανική πώληση. μεταξότριχες αλιείας (μεσσηνέ
ζες)

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1488

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

50.07

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:

5007.10

Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι

Βιομηχανικός

A

5007.20

Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βά
ρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατά
λοιπα απορριμμάτων από μετάξι

Βιομηχανικός

A

5007.90

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

A

51.01

Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

5101.1

Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην προβιά:

5101.11

Μαλλιά από κούρεμα

Γεωργικός

A

5101.19

Άλλα

Γεωργικός

A

5101.2

Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για
την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα):

5101.21

Μαλλιά από κούρεμα

Γεωργικός

A

5101.29

Άλλα

Γεωργικός

A

5101.30

Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών
(απανθρακωμένα):

5101.30.10

Πλυμένα, λευκασμένα, βαμμένα ή με άλλο τρόπο επεξεργα
σμένα

Γεωργικός

A

5101.30.20

Λευκασμένα, βαμμένα ή με άλλο τρόπο επεξεργασμένα

Γεωργικός

A

51.02

Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή
χτενισμένες

5102.1

Τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5102.11

Από κατσίκα του Κασμίρ

5102.11.10

Μη υποβληθέντα σε περαιτέρω επεξεργασία εκτός της λεύ
κανσης ή της βαφής

Γεωργικός

A

5102.11.90

Άλλα

Γεωργικός

A

5102.19

Άλλα:

5102.19.10

Μη υποβληθέντα σε περαιτέρω επεξεργασία εκτός της λεύ
κανσης ή της βαφής

Γεωργικός

A

5102.19.90

Άλλα

Γεωργικός

A

5102.20

Τρίχες χοντροειδείς:

5102.20.10

Μη υποβληθέντα σε περαιτέρω επεξεργασία εκτός της λεύ
κανσης

Γεωργικός

A

5102.20.90

Άλλα

Γεωργικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1489

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

51.03

Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χον
τροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα
από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια:

5103.10

Υπολείμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Γεωργικός

A

5103.20

Άλλα απορρίμματα μαλλιού ή τριχών εκλεκτής ποιότητας

Γεωργικός

A

5103.30

Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες

Γεωργικός

A

5104.00

Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χον
τροειδείς.

Βιομηχανικός

A

51.05

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρι
σμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται και το «μαλλί
χτενισμένο χύμα»):

5105.10

Μαλλί λαναρισμένο

Βιομηχανικός

A

5105.2

Μαλλί χτενισμένο:

5105.21

«Μαλλί χτενισμένο χύμα»

Βιομηχανικός

A

5105.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5105.3

Τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες:

5105.31

Από κατσίκα του Κασμίρ

Βιομηχανικός

A

5105.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5105.40

Τρίχες χονδροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες

Βιομηχανικός

A

51.06

Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση:

5106.10

Που περιέχουν 85 τοις εκατό ή περισσότερο κατά μάζα
μαλλί

Βιομηχανικός

A

5106.20

Που περιέχουν λιγότερο από 85 τοις εκατό κατά βάρος
μαλλί

Βιομηχανικός

A

51.07

Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λια
νική πώληση:

5107.10

Που περιέχουν 85 τοις εκατό ή περισσότερο κατά μάζα
μαλλί

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5107.20

Που περιέχουν λιγότερο από 85 τοις εκατό κατά βάρος
μαλλί

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

51.08

Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενι
σμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:

5108.10

Λαναρισμένα

Βιομηχανικός

A

5108.20

Χτενισμένα

Βιομηχανικός

A

L 250/1490

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

51.09

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευα
σμένα για τη λιανική πώληση:

5109.10

Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας:

5109.10.10

Απλά νήματα από μαλλί λαναρισμένο, με τίτλο 2 000 dtex
και άνω

Βιομηχανικός

A

5109.10.20

Απλά νήματα από μαλλί χτενισμένο, με τίτλο 2 000 dtex και
άνω

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5109.10.30

Απλά νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, με τίτλο 2 000
dtex και άνω

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5109.10.40

Άλλα νήματα από μαλλί μόνο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5109.10.50

Άλλα νήματα από μαλλί

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5109.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5109.90

Άλλα:

5109.90.10

Απλά νήματα από μαλλί λαναρισμένο, με τίτλο 2 000 dtex
και άνω

Βιομηχανικός

A

5109.90.20

Απλά νήματα από μαλλί χτενισμένο, με τίτλο 2 000 dtex και
άνω

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5109.90.30

Απλά νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, με τίτλο 2 000
dtex και άνω

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5109.90.40

Άλλα νήματα από μαλλί μόνο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5109.90.50

Άλλα νήματα από μαλλί

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5109.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5110.00

Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης
και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) [στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα νήματα από τυλιγμένες χοντρότριχες (χαίτης και
ουράς μονόπλων ή βοοειδών)], έστω και συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

Βιομηχανικός

A

51.11

Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής
ποιότητας χτενισμένες:

5111.1

Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας:

5111.11

Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1491

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5111.19

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5111.20

Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές
ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5111.30

Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές
ίνες μη συνεχείς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5111.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

51.12

Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιό
τητας χτενισμένες

5112.1

Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας

5112.11

Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5112.19

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5112.20

Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές
ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5112.30

Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές
ίνες μη συνεχείς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5112.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5113.00

Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαί
της και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5201.00

Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο

5201.00.10

Μη εκκοκισμένο

Γεωργικός

A

5201.00.20

Εκκοκισμένο, αλλά χωρίς περαιτέρω επεξεργασία

Γεωργικός

A

5201.00.90

Άλλα

Γεωργικός

A

52.02

Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):

5202.10

Απορρίμματα από νήματα

Γεωργικός

A

5202.9

Άλλα:

5202.91

Ξεφτίδια

Γεωργικός

A

5202.99

Άλλα

Γεωργικός

A

5203.00

Βαμβάκι λαναρισμένο ή χτενισμένο

Γεωργικός

A

L 250/1492
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Τομέας
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Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

52.04

Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

5204.1

Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:

5204.11

Που περιέχουν 85 τοις εκατό ή περισσότερο κατά μάζα βαμ
βάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5204.19

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5204.20

Συσκευασμένα για λιανική πώληση

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

52.05

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που
περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, μη συ
σκευασμένα για τη λιανική πώληση:

5205.1

Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:

5205.11

Με τίτλο 714,29 dtex και άνω

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.12

Με τίτλο κατώτερο των 714,29 dtex αλλά όχι κατώτερο των
232,56 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.13

Με τίτλο κατώτερο των 232,56 dtex αλλά όχι κατώτερο των
192,31 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.14

Με τίτλο κατώτερο των 192,31 dtex αλλά όχι κατώτερο των
125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.15

Με τίτλο κατώτερο των 125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.2

Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:

5205.21

Με τίτλο 714,29 dtex και άνω

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.22

Με τίτλο κατώτερο των 714,29 dtex αλλά όχι κατώτερο των
232,56 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.23

Με τίτλο κατώτερο των 232,56 dtex αλλά όχι κατώτερο των
192,31 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.24

Με τίτλο κατώτερο των 192,31 dtex αλλά όχι κατώτερο των
125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.26

Με τίτλο κατώτερο των 125 dtex αλλά όχι κατώτερο των
106,38 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.27

Με τίτλο κατώτερο των 106,38 dtex αλλά όχι κατώτερο των
83,33 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016
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Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.28

Με τίτλο κατώτερο των 83,33 dtex

5205.3

Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες:

5205.31

Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 dtex ή ανώτερο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.32

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 232,56 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.33

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 192,31 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.34

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.35

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.4

Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες:

5205.41

Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 dtex ή ανώτερο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.42

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 232,56 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.43

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 192,31 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.44

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.46

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 dtex αλλά όχι
κατώτερο των 106,38 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.47

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106,38 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 83,33 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5205.48

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

52.06

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που
περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, μη συ
σκευασμένα για τη λιανική πώληση:

5206.1

Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:

5206.11

Με τίτλο 714,29 dtex και άνω

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.12

Με τίτλο κατώτερο των 714,29 dtex αλλά όχι κατώτερο των
232,56 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1494
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σταδιακής
κατάργησης

5206.13

Με τίτλο κατώτερο των 232,56 dtex αλλά όχι κατώτερο των
192,31 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.14

Με τίτλο κατώτερο των 192,31 dtex αλλά όχι κατώτερο των
125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.15

Με τίτλο κατώτερο των 125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.2

Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:

5206.21

Με τίτλο 714,29 dtex και άνω

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.22

Με τίτλο κατώτερο των 714,29 dtex αλλά όχι κατώτερο των
232,56 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.23

Με τίτλο κατώτερο των 232,56 dtex αλλά όχι κατώτερο των
192,31 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.24

Με τίτλο κατώτερο των 192,31 dtex αλλά όχι κατώτερο των
125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.25

Με τίτλο κατώτερο των 125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.3

Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες:

5206.31

Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 dtex ή ανώτερο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.32

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 232,56 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.33

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 192,31 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.34

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.35

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.4

Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες:

5206.41

Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 dtex ή ανώτερο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.42

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 232,56 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

Κωδικός

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1495
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5206.43

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 192,31 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.44

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 dtex αλλά
όχι κατώτερο των 125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5206.45

Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

52.07

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο) συ
σκευασμένα για τη λιανική πώληση:

5207.10

Που περιέχουν 85 τοις εκατό ή περισσότερο κατά μάζα βαμ
βάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5207.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

52.08

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/
m2:

5208.1

Αλεύκαστα:

5208.11

Απλή ύφανση, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.12

Απλή ύφανση, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.13

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.19

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.2

Λευκασμένα:

5208.21

Απλή ύφανση, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.22

Απλή ύφανση, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.23

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.29

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.3

Βαμμένα:

5208.31

Απλή ύφανση, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.32

Απλή ύφανση, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

Κωδικός

L 250/1496

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5208.33

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.39

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.4

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

5208.41

Απλή ύφανση, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.42

Απλή ύφανση, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.43

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.49

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.5

Τυπωτά:

5208.51

Απλή ύφανση, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.52

Απλή ύφανση, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5208.59

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

52.09

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 %
κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2:

5209.1

Αλεύκαστα:

5209.11

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.12

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.19

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.2

Λευκασμένα:

5209.21

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.22

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.29

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

Κωδικός

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1497

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5209.3

Βαμμένα:

5209.31

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.32

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.39

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.4

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

5209.41

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.42

Υφάσματα με την ονομασία «denim»

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.43

Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής
ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.49

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.5

Τυπωτά:

5209.51

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.52

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5209.59

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

52.10

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 %
κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές
ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2

5210.1

Αλεύκαστα:

5210.11

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5210.19

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5210.2

Λευκασμένα:

5210.21

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5210.29

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1498

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5210.3

Βαμμένα:

5210.31

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5210.32

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5210.39

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5210.4

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

5210.41

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5210.49

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5210.5

Τυπωτά:

5210.51

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5210.59

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

52.11

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 %
κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές
ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2:

5211.1

Αλεύκαστα:

5211.11

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.12

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.19

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.20

Λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.3

Βαμμένα:

5211.31

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.32

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.39

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1499

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5211.4

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

5211.41

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.42

Υφάσματα με την ονομασία «denim»

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.43

Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής
ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.49

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.5

Τυπωτά:

5211.51

Απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.52

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία
η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον
αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5211.59

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

52.12

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι:

5212.1

Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2:

5212.11

Αλεύκαστα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5212.12

Λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5212.13

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5212.14

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5212.15

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5212.2

Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2:

5212.21

Αλεύκαστα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5212.22

Λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5212.23

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1500

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5212.24

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5212.25

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

53.01

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιη
μένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτί
δια)

5301.10

Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο

Γεωργικός

X

5301.2

Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο
με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:

5301.21

Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο

Γεωργικός

X

5301.29

Άλλα

Γεωργικός

X

5301.30

Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι

Γεωργικός

X

53.02

Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο,
αλλά όχι νηματοποιημένο· Στουπιά και απορρίμματα από
καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από
νήματα και τα ξεφτίδια)

5302.10

Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο

Γεωργικός

X

5302.90

Άλλα

Γεωργικός

X

53.03

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το
εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών
(με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες
ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και
απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5303.10

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το
εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών,
ακατέργαστες ή μουσκεμένες

Βιομηχανικός

X

5303.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5305.00

Κοκοφοίνικας, αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee),
ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργα
σμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες· στουπιά και απορρίμματα
από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορ
ρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

Βιομηχανικός

A

53.06

Νήματα από λινάρι

5306.10

Απλά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5306.20

Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

53.07

Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται
από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας
φυτών της κλάσης 53.03

5307.10

Απλά

Βιομηχανικός

X

5307.20

Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανικός

X

53.08

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες νήματα από χαρτί:

5308.10

Νήματα από κοκοφοίνικα

Βιομηχανικός

A

5308.20

Νήματα από καννάβι

Βιομηχανικός

X

5308.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

53.09

Υφάσματα από λινάρι

5309.1

Που περιέχουν 85 τοις εκατό ή περισσότερο κατά μάζα λι
νάρι:

5309.11

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5309.19

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5309.2

Που περιέχουν λιγότερο από 85 τοις εκατό κατά βάρος λι
νάρι:

5309.21

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5309.29

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

53.10

Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχο
νται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατη
γορίας φυτών της κλάσης 53.03

5310.10

Αλεύκαστα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5310.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5311.00

Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· υφάσματα από
νήματα από χαρτί

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

54.01

Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς,
έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:

5401.10

Από ίνες συνθετικές συνεχείς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1502
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5401.20

Από ίνες τεχνητές συνεχείς:

5401.20.10

Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5401.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

54.02

Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα
για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κάτω των
67 dtex:

5402.1

Νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5402.11

Από αραμίδια

Βιομηχανικός

A

5402.19

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.20

νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.3

Νήματα ελαστικοποιημένα:

5402.31

Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα
500 dtex ή κατώτερο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.32

Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα
ανώτερο των 500 dtex

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.33

Από πολυεστέρες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.34

Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.39

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.4

Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν
υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:

5402.44

Από ελαστομερή:

5402.44.10

Από πολυουρεθάνη

Βιομηχανικός

A

5402.44.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.45

Άλλα, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5402.46

Άλλα, από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.47

Άλλα, από πολυεστέρες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.48

Άλλα, από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.49

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.5

Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στρο
φές το μέτρο:

5402.51

Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.52

Από πολυεστέρες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.59

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.6

Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:

5402.61

Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.62

Από πολυεστέρες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5402.69

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

54.03

Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για
ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67 dtex:

5403.10

Νήμα μεγάλης ανθεκτικότητας από τεχνητές υφαντικές ίνες
βισκόζης

Βιομηχανικός

A

5403.3

Άλλα νήματα, απλά:

5403.31

Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με
στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο:

5403.31.10

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 150 dtex αλλά δεν υπερβαίνει τα
700 dtex

Βιομηχανικός

PM40

5403.31.20

Άλλα ελαστικοποιημενα νήματα (εκτός από εκείνα που υπερ
βαίνουν τα 150 dtex και εκείνα που δεν υπερβαίνουν τα 700
dtex)

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Υφάσματα —
Νήματα
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

5403.31.90

Άλλα

5403.32

Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερ
βαίνει τις 120 στροφές το μέτρο:

5403.32.10

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 150 dtex αλλά δεν υπερβαίνει τα
700 dtex

Βιομηχανικός

PM40

5403.32.20

Άλλα ελαστικοποιημενα νήματα (εκτός από εκείνα που υπερ
βαίνουν τα 150 dtex και εκείνα που δεν υπερβαίνουν τα 700
dtex)

Βιομηχανικός

A

5403.32.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5403.33

Από οξική κυτταρίνη

5403.33.10

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 150 dtex αλλά δεν υπερβαίνει τα
700 dtex

Βιομηχανικός

PM40

5403.33.20

Άλλα ελαστικοποιημένα νήματα (εκτός από εκείνα που υπερ
βαίνουν τα 150 dtex και εκείνα που δεν υπερβαίνουν τα 700
dtex)

Βιομηχανικός

A

5403.33.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5403.39

Άλλα:

5403.39.10

Ελαστικοποιημένα νήματα από κυτταρικές ίνες που υπερβαί
νουν τα 150 dtex αλλά δεν υπερβαίνουν τα 700 dtex

Βιομηχανικός

PM40

5403.39.20

Άλλα ελαστικοποιημένα νήματα από κυτταρικές ίνες (εκτός
από εκείνα που υπερβαίνουν τα 150 dtex και εκείνα που δεν
υπερβαίνουν τα 700 dtex)

Βιομηχανικός

A

5403.39.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5403.4

Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:

5403.41

Από τεχνητό μετάξι βισκόζης

5403.41.10

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 150 dtex αλλά δεν υπερβαίνει τα
700 dtex

Βιομηχανικός

PM40

5403.41.20

Άλλα ελαστικοποιημένα νήματα (εκτός από εκείνα που υπερ
βαίνουν τα 150 dtex και εκείνα που δεν υπερβαίνουν τα 700
dtex)

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Υφάσματα —
Νήματα

Υφάσματα —
Νήματα

Υφάσματα —
Νήματα

Υφάσματα —
Νήματα
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5403.41.90

Άλλα

5403.42

Από οξική κυτταρίνη

5403.42.10

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 150 dtex αλλά δεν υπερβαίνει τα
700 dtex

Βιομηχανικός

PM40

5403.42.20

Άλλα ελαστικοποιημένα νήματα (εκτός από εκείνα που υπερ
βαίνουν τα 150 dtex και εκείνα που δεν υπερβαίνουν τα 700
dtex)

Βιομηχανικός

A

5403.42.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5403.49

Άλλα:

5403.49.20

Ελαστικοποιημένα νήματα από κυτταρικές ίνες που υπερβαί
νουν τα 150 dtex αλλά δεν υπερβαίνουν τα 700 dtex

Βιομηχανικός

PM40

5403.49.25

Ελαστικοποιημένα νήματα από κυτταρικές ίνες που δεν υπερ
βαίνουν τα 150 dtex αλλά υπερβαίνουν τα 700 dtex

Βιομηχανικός

A

5403.49.30

Άλλα, από κυτταρικές ίνες

Βιομηχανικός

A

5403.49.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

54.04

Νήματα μονόινα συνθετικά 67 dtex ή περισσότερο και των
οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν
υπερβαίνει το 1 mm· Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ.
τεχνητό άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων
το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm

5404.1

Νήματα μονόινα

5404.11

Από ελαστομερή

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5404.12

Άλλα, από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5404.19

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5404.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5405.00

Νήματα μονόινα τεχνητά 67 dtex ή περισσότερο και των
οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν
υπερβαίνει το 1 mm· Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ.
τεχνητό άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ύλες, των οποίων το
ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

Υφάσματα —
Νήματα

Υφάσματα —
Νήματα
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5406.00

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από
τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώ
ληση:

5406.00.10

Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς

Βιομηχανικός

A

5406.00.20

Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς

Βιομηχανικός

A

54.07

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζο
νται από τα προϊόντα της κλάσης 54.04:

5407.10

Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντο
χής από νάιλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.20

Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες
μορφές

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.30

Υφάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήμα
τος XI

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.4

Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βά
ρος ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:

5407.41

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.42

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.43

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.44

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.5

Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βά
ρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες:

5407.51

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.52

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.53

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.54

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.6

Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βά
ρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα:

5407.61

Που περιέχουν 85 τοις εκατό ή περισσότερο κατά μάζα ίνες
συνεχείς από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1507
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.69

Άλλα

5407.7

Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βά
ρος συνθετικές ίνες συνεχείς:

5407.71

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.72

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.73

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.74

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.8

Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βά
ρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμμεικτα κυρίως ή
μόνο με βαμβάκι:

5407.81

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.82

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.83

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.84

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.9

Άλλα είδη κορδελοποιίας:

5407.91

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.92

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.93

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5407.94

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

54.08

Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από
προϊόντα της κλάσης 54.05

5408.10

Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντο
χής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1508

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5408.2

Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βά
ρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές:

5408.21

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5408.22

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5408.23

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5408.24

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5408.3

Άλλα είδη κορδελοποιίας:

5408.31

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5408.32

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5408.33

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5408.34

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

55.01

Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς:

5501.10

Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανικός

A

5501.20

Από πολυεστέρες

Βιομηχανικός

A

5501.30

Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

Βιομηχανικός

A

5501.40

Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανικός

A

5501.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5502.00

Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς

Βιομηχανικός

A

55.03

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτε
νισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματο
ποίηση

5503.1

Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:

5503.11

Από αραμίδια

Βιομηχανικός

A

5503.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1509

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5503.20

Από πολυεστέρες

Βιομηχανικός

A

5503.30

Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

Βιομηχανικός

A

5503.40

Από πολυπροπυλένιο

Βιομηχανικός

A

5503.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

55.04

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενι
σμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση

5504.10

Από τεχνητό μετάξι βισκόζης

Βιομηχανικός

A

5504.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

55.05

Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα αποκτενίδια, τα απορρίμματα νημάτων
και τα ξεφτίδια):

5505.10

Από συνθετικές ίνες:

5505.10.30

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο

Βιομηχανικός

A

5505.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5505.20

Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

A

55.06

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενι
σμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση

5506.10

Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανικός

A

5506.20

Από πολυεστέρες

Βιομηχανικός

A

5506.30

Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

Βιομηχανικός

A

5506.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5507.00

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμέ
νες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση

Βιομηχανικός

A

55.08

Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συν
εχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5508.10

Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5508.20

Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1510

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

55.09

Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νή
ματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:

5509.1

Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συν
εχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:

5509.11

Απλά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.12

Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.2

Που περιέχουν 85 τοις εκατό ή περισσότερο κατά μάζα μη
συνεχείς ίνες από πολυεστέρες

5509.21

Απλά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.22

Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.3

Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συν
εχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:

5509.31

Απλά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.32

Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.4

Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος
συνθετικές ίνες μη συνεχείς:

5509.41

Απλά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.42

Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.5

Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:

5509.51

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.52

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότη
τας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.53

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.59

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.6

Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλι
κές:

5509.61

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότη
τας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1511

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5509.62

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.69

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.9

Άλλα νήματα:

5509.91

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότη
τας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.92

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5509.99

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

55.10

Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα
για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:

5510.1

Που περιέχουν 85 τοις εκατό ή περισσότερο κατά μάζα τε
χνητές μη συνεχείς ίνες:

5510.11

Απλά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5510.12

Στριμμένα ή κορδονωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5510.20

Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5510.30

Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5510.90

Άλλα νήματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

55.11

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς (άλλα
από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση:

5511.10

Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον
85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5511.20

Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του
85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5511.30

Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

55.12

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν
τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:

5512.1

Που περιέχουν 85 τοις εκατό ή περισσότερο κατά μάζα μη
συνεχείς ίνες από πολυεστέρες:

5512.11

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1512

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5512.19

Άλλα

5512.2

Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συν
εχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:

5512.21

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5512.29

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5512.9

Άλλα:

5512.91

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5512.99

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

55.13

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λι
γότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα
κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα
170 g/m2:

5513.1

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5513.11

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5513.12

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής
(σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στη
μονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5513.13

Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5513.19

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5513.2

Βαμμένα:

5513.21

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5513.23

Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5513.29

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5513.3

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

5513.31

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1513
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5513.39

Άλλα υφάσματα

5513.4

Τυπωτά:

5513.41

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5513.49

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

55.14

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λι
γότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα
κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα
170 g/m2:

5514.1

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5514.11

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5514.12

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής
(σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στη
μονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5514.19

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5514.2

Βαμμένα:

5514.21

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5514.22

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής
(σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στη
μονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5514.23

Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5514.29

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5514.30

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5514.4

Τυπωτά:

5514.41

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5514.42

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής
(σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στη
μονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1514

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5514.43

Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5514.49

Άλλα υφάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

55.15

Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:

5515.1

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5515.11

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από τεχνητό
μετάξι βισκόζης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5515.12

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συν
εχείς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5515.13

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότη
τας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5515.19

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5515.2

Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές

5515.21

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συν
εχείς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5515.22

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότη
τας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5515.29

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5515.9

Άλλα είδη κορδελοποιίας:

5515.91

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συν
εχείς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5515.99

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

55.16

Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:

5516.1

Που περιέχουν 85 τοις εκατό ή περισσότερο κατά μάζα τε
χνητές μη συνεχείς ίνες:

5516.11

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.12

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.13

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016
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EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1515
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.14

Τυπωτά

5516.2

Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες
μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνη
τές ίνες:

5516.21

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.22

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.23

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.24

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.3

Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες
μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας:

5516.31

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.32

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.33

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.34

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.4

Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες
μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:

5516.41

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.42

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.43

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.44

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.9

Άλλα:

5516.91

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1516

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5516.92

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.93

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5516.94

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

56.01

Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφα
ντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm (χνούδι
από την επεξεργασία των υφασμάτων) κόμποι και σφαιρίδια
από υφαντικές ύλες:

5601.2

Βάτες· άλλα είδη από βάτες:

5601.21

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

A

5601.22

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

A

5601.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5601.30

Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και
σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

A

56.02

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα
ή με απανωτές στρώσεις:

5602.10

Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμέναπλεγμένα

Βιομηχανικός

A

5602.2

Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα
ή με απανωτές στρώσεις:

5602.21

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

A

5602.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

A

5602.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

56.03

Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα,
επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:

5603.1

Από χειροποίητα λεπτά νήματα:

5603.11

Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m2:

5603.11.10

Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ
σεις πλαστικών

Βιομηχανικός

A

5603.11.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

16.9.2016
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Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1517

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5603.12

Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει
τα 70 g/m2:

5603.12.10

Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ
σεις πλαστικών

Βιομηχανικός

A

5603.12.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5603.13

Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει
τα 70 g/m2:

5603.13.10

Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ
σεις πλαστικών

Βιομηχανικός

A

5603.13.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5603.14

Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m2:

5603.14.10

Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ
σεις πλαστικών

Βιομηχανικός

A

5603.14.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5603.9

Άλλα:

5603.91

Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m2:

5603.91.10

Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ
σεις πλαστικών

Βιομηχανικός

A

5603.91.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5603.92

Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει
τα 70 g/m2:

5603.92.10

Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ
σεις πλαστικών

Βιομηχανικός

A

5603.92.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5603.93

Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει
τα 150 g/m2:

5603.93.10

Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ
σεις πλαστικών

Βιομηχανικός

A

5603.93.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1518

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5603.94

Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m2:

5603.94.10

Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώ
σεις πλαστικών

Βιομηχανικός

A

5603.94.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

56.04

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφα
ντικά· υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των
κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικα
λυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:

5604.10

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφα
ντικά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5604.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5605.00

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και
περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που απο
τελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορ
φές των κλάσεων 54.04 ή 54.05, συνδυασμένα με μέταλλο
με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με
μέταλλο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5606.00

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες,
λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05
περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα
της κλάσης 56.05 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες
χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με
άλλα νήματα από υφαντικές ίνες· νήματα σενίλλης· νήματα με
την ονομασία «αλυσιδίτσα»

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

56.07

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεχτά ή όχι, έστω και
εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με
καουτσούκ ή πλαστική ύλη:

5607.2

Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave:

5607.21

Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα

Βιομηχανικός

A

5607.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5607.4

Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο:

5607.41

Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα

Βιομηχανικός

A

5607.49

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5607.50

Από άλλες συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

A

5607.90

Άλλα:

5607.90.10

Κορδέλα απομιμήσεων χειρουργικών ραμμάτων, από τεχνητές
υφαντικές ίνες

Βιομηχανικός

A

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1519
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5607.90.20

Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το
εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος)
της κλάσης 53.03

Βιομηχανικός

A

5607.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

56.08

Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γί
νονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά: δίχτυα
έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές
ύλες:

5608.1

Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:

5608.11

Δίχτυα αλιείας, έτοιμα

Βιομηχανικός

A

5608.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5608.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

5609.00

Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων
54,04 ή 54,05, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

57.01

Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη
στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι:

5701.10

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5701.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

57.02

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες,
υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα, στα
οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία «κιλί
μια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμέ
νοι στο χέρι:

5702.10

Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας»
και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5702.20

Επενδύσεις δαπέδου από κοκκοφοίνικα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5702.3

Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα:

5702.31

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5702.32

Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5702.39

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

Κωδικός

L 250/1520

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5702.4

Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα:

5702.41

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5702.42

Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5702.49

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5702.50

Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5702.9

Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα:

5702.91

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5702.92

Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5702.99

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

57.03

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες,
φουντωτά, έστω και έτοιμα:

5703.10

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5703.20

Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5703.30

Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5703.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

57.04

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φου
ντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα

5704.10

Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1521

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5704.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5705.00

Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες,
έστω και έτοιμα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

58.01

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη,
άλλα από τα είδη των κλάσεων 58.02 ή 58.06:

5801.10

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5801.2

Από βαμβάκι:

5801.21

Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5801.22

Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κο
τλέ)

Βιομηχανικός

A

5801.23

Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5801.26

Υφάσματα σενίλλης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5801.27

Βελούδα και πλούσες στημονιού

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5801.3

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

5801.31

Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5801.32

Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κο
τλέ)

Βιομηχανικός

A

5801.33

Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5801.36

Υφάσματα σενίλλης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5801.37

Βελούδα και πλούσες στημονιού:

5801.37.10

Μετάξι, με βάρος που υπερβαίνει τα 275 g/m2

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5801.37.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5801.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1522

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

58.02

Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα από τα είδη
της κλάσης 58.06· φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, άλλες
από τα προϊόντα της κλάσης 57.03:

5802.1

Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι:

5802.11

Αλεύκαστα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5802.19

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5802.20

Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντι
κές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5802.30

Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5803.00

Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της κλάσης
58,06

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

58.04

Τούλια και άλλα διχτυωτά υφάσματα (εξαιρούνται περιλαμ
βάνονται τα υφασμένα, πλεκτά ή κροσέ υφάσματα)· δαντέλες
σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια,
εκτός από τα είδη των κλάσεων 60.02 μέχρι 60.06

5804.10

Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους

Βιομηχανικός

A

5804.2

Δαντέλες με τη μηχανή:

5804.21

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

A

5804.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

A

5804.30

Δαντέλες με το χέρι

Βιομηχανικός

A

5805.00

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν,
Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρω
σης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά),
έστω και έτοιμα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

58.06

Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλάσης 58:07·
Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και
κολλημένα (bolducs):

5806.10

Είδη κορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες, από υφά
σματα σενίλλης ή από υφάσματα βροχιδωτά σπογγώδους
μορφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1523
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5806.20

Άλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή
περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5806.3

Άλλα είδη κορδελοποιίας:

5806.31

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5806.32

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5806.39

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5806.40

Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και
κολλημένα (bolducs)

Βιομηχανικός

A

58.07

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες,
σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα:

5807.10

Υφασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5807.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

58.08

Ταινιοπλέγματα σε τόπια: είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα
είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα
πλεκτά· θύσανοι, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια
είδη:

5808.10

Ταινιοπλέγματα σε τόπια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5808.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5809.00

Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νή
ματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές
ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της κλάσης
56.05, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επι
πλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

Βιομηχανικός

A

58.10

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά
σχέδια

5810.10

Κεντήματα χημικά ή αστήρικτα και κεντήματα με τη βάση
αποκομμένη:

5810.10.10

Δαντέλες κεντήματα

Βιομηχανικός

PM40

Κωδικός

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1524

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5810.10.90

Άλλα

5810.9

Άλλα κεντήματα:

5810.91

Από βαμβάκι:

5810.91.10

Δαντέλες κεντήματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5810.91.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5810.92

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

5810.92.10

Δαντέλες κεντήματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5810.92.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5810.99

Από άλλες υφαντικές ύλες:

5810.99.10

Δαντέλες κεντήματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5810.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5811.00

Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία
ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες
με μια ύλη παραγεμίσματος, τρυπωμένα με αραιές βελονιές,
συγκρατημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρι
σμένα, άλλα από τα κεντήματα της κλάσης 58.10:

5811.00.45

Από τούλι και άλλα δικτυωτά υφάσματα, όχι πλεγμένα, όχι
κεντημένα, μη εμποτισμένα, μη επιχρισμένα, μη επικαλυμμένα
ή χωρίς απανωτές στρώσεις

Βιομηχανικός

A

5811.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

59.01

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των
τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία,
κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις· υφάσματα για ιχνο
γράφηση ή διαφανή για το σχέδιο· υφάσματα παρασκευα
σμένα για τη ζωγραφική· υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με
γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για την πιλοποιία:

5901.10

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των
τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία,
κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις

Βιομηχανικός

A

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1525

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5901.90

Άλλα:

5901.90.10

Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για σχέδιο

Βιομηχανικός

PM40

5901.90.20

Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική.

Βιομηχανικός

A

5901.90.30

Άλλα, πλεκτά, που περιέχουν περισσότερο από 50 τοις εκατό
κατά βάρος κυτταρινικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5901.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

59.02

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμ
βάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάιλον ή από
άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης:

5902.10

Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Βιομηχανικός

A

5902.20

Από πολυεστέρες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5902.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

59.03

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλα
στική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα
από εκείνα της κλάσης 59.02.:

5903.10

Με πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου):

5903.10.10

Σε απλή ύφανση, με μάζα του βασικού υφάσματος που υπερ
βαίνει τα 340 g/m2, κοινώς γνωστό καμβάς, επιχρισμένο επι
φανειακά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5903.10.20

Ηλεκτρομονωτική ταινία

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5903.10.40

Άλλα, που περιέχουν μικροσφαιρίδια υάλου

Βιομηχανικός

A

5903.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5903.20

Με πολυουρεθάνη

5903.20.10

Σε απλή ύφανση, με μάζα του βασικού υφάσματος που υπερ
βαίνει τα 340 g/m2, κοινώς γνωστό καμβάς, επιχρισμένο επι
φανειακά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5903.20.20

Ηλεκτρομονωτική ταινία

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1526

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5903.20.40

Άλλα, που περιέχουν μικροσφαιρίδια υάλου

Βιομηχανικός

A

5903.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5903.90

Άλλα:

5903.90.10

Σε απλή ύφανση, με μάζα του βασικού υφάσματος που υπερ
βαίνει τα 340 g/m2, κοινώς γνωστό καμβάς, επιχρισμένο επι
φανειακά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5903.90.20

Ηλεκτρομονωτική ταινία

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5903.90.35

Άλλα, που περιέχουν μικροσφαιρίδια υάλου

Βιομηχανικός

A

5903.90.40

Άλλα, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 και με πλά
τος ή περιφέρεια που υπερβαίνει τα 200 mm

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5903.90.50

Άλλα, με βάρος 200 g/m2 ή μεγαλύτερο και με πλάτος ή πε
ριφέρεια που υπερβαίνει τα 200 mm

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5903.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

59.04

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που
αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται
πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες

5904.10

Λινοτάπητες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5904.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5905.00

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:

5905.00.20

Από τούλια ή άλλα δικτυωτά υφάσματα ή δαντέλες

Βιομηχανικός

A

5905.00.30

Από παραλληλισμένα υφαντικά νήματα με υπόθεμα από χαρτί

Βιομηχανικός

A

5905.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

59.06

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της
κλάσης 59.02:

5906.10

Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα
20 cm:

5906.10.10

Ηλεκτρομονωτική ταινία

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1527
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5906.10.15

Υφάσματα από πολυβινυλική αλκοόλη με πλάτος 30 mm ή
μεγαλύτερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 60 mm, και βάρος
60 g/m2 ή μεγαλύτερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα
130 g/m2

Βιομηχανικός

A

5906.10.20

Άλλα υφάσματα συνδυασμένα με κυψελώδες καουτσούκ

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5906.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5906.9

Άλλα:

5906.91

Πλεκτά:

5906.91.10

Εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5906.91.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5906.99

Άλλα:

5906.99.10

Συνδυασμένα με κυψελώδες καουτσούκ

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5906.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5907.00

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα·
υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετά
σματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις:

5907.00.10

Σε απλή ύφανση, με μάζα του βασικού υφάσματος που υπερ
βαίνει τα 340 g/m2, κοινώς γνωστό καμβάς, επιχρισμένο επι
φανειακά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5907.00.20

Επίδεσμοι, τσιρότα και παρόμοια είδη, που περιέχουν οξείδιο
του ψευδαργύρου· Επίδεσμοι καταγμάτων επικαλυμμένοι με
γύψο

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5907.00.30

Υφάσματα κερωμένα

Βιομηχανικός

A

5907.00.40

Ταινία εμβολιασμού δέντρων

Βιομηχανικός

A

5907.00.50

Ηλεκτρομονωτική ταινία

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5907.00.60

Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετά
σματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5907.00.80

Άλλα, με πλάτος που υπερβαίνει τα 20 cm αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 40 cm

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

L 250/1528

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5907.00.90

Άλλα

5908.00

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από
υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή πα
ρόμοια· αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά
που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτι
σμένα:

5908.00.10

Φιτίλι κεριών

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5908.00.20

Αμίαντα φωτισμού

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5908.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5909.00

Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές
ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5910.00

Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες,
έστω και διαποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι με πλα
στικό υλικό ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλα υλικά:

5910.00.10

Ιμάντες μετάδοσης κίνησης

Βιομηχανικός

A

5910.00.40

Μεταφορικοί ιμάντες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

59.11

Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που
αναφέρονται στη σημείωση 7 του κεφαλαίου αυτού:

5911.10

Υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα φοδραρισμένα με πίλημα,
συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καου
τσούκ, από δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και ανά
λογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις, συμπεριλαμβανο
μένων των ταινιών από βελούδο που είναι διαποτισμένες με
καουτσούκ και προορίζονται για την επικάλυψη των αδρα
χτιών:

5911.10.10

Κορδέλες από βελούδο, εμποτισμένες με καουτσούκ, που
προορίζονται για την επικάλυψη αδραχτιών

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

5911.10.20

Υφάσματα διαστρωματωμένα ή αλλιώς συνδυασμένα με μπε
ντονιτική άργιλο

Βιομηχανικός

A

5911.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1529

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

5911.20

Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα

5911.3

Υφάσματα και πιλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα
συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιη
τικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμια
ντοτσιμέντο):

5911.31

Με βάρος μικρότερο από 650 g/m2

Βιομηχανικός

A

5911.32

Με βάρος 650 g/m2 ή μεγαλύτερο

Βιομηχανικός

A

5911.40

Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιού
νται στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα
οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπι
νες τρίχες κεφαλής

Βιομηχανικός

A

5911.90

Άλλα:

5911.90.10

Τροχοί στίλβωσης και λείανσης

Βιομηχανικός

A

5911.90.20

Φίλτρα για χρήση σε οχήματα με κινητήρα

Βιομηχανικός

PM40

5911.90.30

Φίλτρα για χρήση σε μοτοσυκλέτες

Βιομηχανικός

A

5911.90.40

Σακόφιλτρα

Βιομηχανικός

A

5911.90.50

Σάκοι για ηλεκτρικές σκούπες

Βιομηχανικός

A

5911.90.60

Διηθητικά υφάσματα για Βιομηχανικός φίλτρα, κομμένα σε
καθορισμένα μεγέθη ή σχήματα

Βιομηχανικός

A

5911.90.70

Άλλα είδη διηθητικών υφασμάτων, κομμένα σε καθορισμένα
μεγέθη ή σχήματα

Βιομηχανικός

PM40

5911.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

60.01

Βελούδα, πλούσες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφά
σματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα», και υφάσματα
βροχιδωτά, όλα πλεκτά:

6001.10

Υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα»

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6001.2

Υφάσματα βροχιδωτά:

6001.21

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6001.22

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6001.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

Υφάσματα —
Νήματα

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1530

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6001.9

Άλλα:

6001.91

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6001.92

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6001.99

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

60.02

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm,
που περιέχουν κατά βάρος 5 τοις εκατό ή περισσότερο νή
ματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα
της κλάσης 60.01:

6002.40

Που περιέχουν κατά βάρος 5 τοις εκατό ή περισσότερο νή
ματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καου
τσούκ

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6002.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

60.03

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm,
άλλα από εκείνα των κλάσεων 60.01 και 60.02:

6003.10

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6003.20

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6003.30

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6003.40

Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6003.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

60.04

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που
περιέχουν κατά βάρος 5 τοις εκατό ή περισσότερο νήματα
ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της
κλάσης 60.01:

6004.10

Που περιέχουν κατά βάρος 5 τοις εκατό ή περισσότερο νή
ματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καου
τσούκ

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6004.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

60.05

Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σιριτιών), άλλα
από εκείνα των κλάσεων 60.01 μέχρι 60.04.:

6005.2

Από βαμβάκι:

6005.21

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1531

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6005.22

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.23

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.24

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.3

Από συνθετικές ίνες:

6005.31

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6005.31.05

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.31.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.32

Βαμμένα:

6005.32.05

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.32.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.33

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

6005.33.05

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.33.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.34

Τυπωτά:

6005.34.05

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.34.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.4

Από τεχνητές ίνες:

6005.41

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6005.41.10

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.41.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.42

Βαμμένα:

6005.42.10

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1532

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.42.90

Άλλα

6005.43

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

6005.43.10

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.43.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.44

Τυπωτά:

6005.44.10

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.44.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6005.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

60.06

Άλλα πλεκτά υφάσματα:

6006.10

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.2

Από βαμβάκι:

6006.21

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.22

Βαμμένα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.23

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.24

Τυπωτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.3

Από συνθετικές ίνες:

6006.31

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6006.31.05

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.31.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.32

Βαμμένα:

6006.32.05

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.32.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1533

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6006.33

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

6006.33.05

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.33.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.34

Τυπωτά:

6006.34.05

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.34.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.4

Από τεχνητές ίνες:

6006.41

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6006.41.10

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.41.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.42

Βαμμένα:

6006.42.10

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.42.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.43

Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

6006.43.10

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.43.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.44

Τυπωτά:

6006.44.10

Τούλια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.44.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

6006.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Νήματα

L 250/1534

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

61.01

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια
είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη
της κλάσης 61.03:

6101.20

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6101.30

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6101.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.02

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια
είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα
είδη της κλάσης 61.04:

6102.10

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6102.20

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6102.30

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6102.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.03

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιρά
ντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια
κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό,
για άντρες ή αγόρια:

6103.10

Κουστούμια-ταγιέρ

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.2

Σύνολα:

6103.22

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.23

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1535

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6103.3

Ζακέτες:

6103.31

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.32

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.33

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.39

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.4

Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια
που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):

6103.41

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:

6103.41.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.41.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.41.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.42

Από βαμβάκι:

6103.42.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.42.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.42.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.43

Από συνθετικές ίνες:

6103.43.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.43.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.43.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

L 250/1536

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6103.49

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6103.49.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.49.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6103.49.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.04

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες,
φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιρά
ντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καγύπτουν και το γό
νατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το
μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:

6104.1

Κουστούμια-ταγιέρ:

6104.13

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.19

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.2

Σύνολα:

6104.22

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.23

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.3

Ζακέτες:

6104.31

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.32

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.33

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.39

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1537

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6104.4

Φορέματα:

6104.41

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.42

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.43

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.44

Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.49

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.5

Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ):

6104.51

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.52

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.53

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.59

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.6

Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια
που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):

6104.61

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:

6104.61.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.61.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.61.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.62

Από βαμβάκι:

6104.62.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.62.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

L 250/1538

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.62.90

Άλλα

6104.63

Από συνθετικές ίνες:

6104.63.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.63.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.63.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.69

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6104.69.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.69.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6104.69.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.05

Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγό
ρια

6105.10

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6105.20

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6105.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.06

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκά
μισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:

6106.10

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6106.20

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6106.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1539

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

61.07

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες
δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγό
ρια

6107.1

Σλιπ και σώβρακα:

6107.11

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6107.12

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6107.19

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6107.2

Νυχτικά και πιτζάμες:

6107.21

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6107.22

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6107.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6107.9

Άλλα:

6107.91

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6107.99

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6107.99.10

Ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6107.99.20

Άλλα, από μαλλί

Βιομηχανικός

A

6107.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.08

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πι
τζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), μπουρνούζια,
ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες
ή κορίτσια:

6108.1

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:

6108.11

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

L 250/1540

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6108.19

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6108.19.10

Από μαλλί

Βιομηχανικός

A

6108.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6108.2

Σλιπ και κιλότες:

6108.21

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6108.22

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6108.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6108.3

Νυχτικά και πιτζάμες:

6108.31

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6108.32

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6108.39

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6108.9

Άλλα:

6108.91

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6108.92

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6108.99

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.09

Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό

6109.10

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6109.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1541

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

61.10

Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα σου-πουλ, από πλεκτό:

6110.1

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:

6110.11

Από μαλλί

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6110.12

Από κατσίκα του Κασμίρ

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6110.19

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6110.20

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6110.30

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6110.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.11

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για
βρέφη

6111.20

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6111.30

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6111.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.12

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του
σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό

6112.1

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης):

6112.11

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6112.12

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6112.19

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

L 250/1542

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6112.20

Κουστούμια και σύνολα του σκι

6112.3

Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια

6112.31

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6112.39

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6112.4

Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια

6112.41

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6112.49

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6113.00

Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλά
σεων 59.03, 59.06 ή 59.07

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.14

Άλλα ενδύματα πλεκτά

6114.20

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6114.30

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6114.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.15

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια
(σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες
με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό:

6115.10

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθ
μιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας)

Βιομηχανικός

A

6115.2

Άλλα κολάν (κάλτσες-κιλότες)

6115.21

Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των
67 dtex

Βιομηχανικός

A

6115.22

Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 dtex ή πε
ρισσότερο

Βιομηχανικός

A

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6115.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

A

6115.30

Άλλες κάλτσες και μισές-κάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε
απλά νήματα λιγότερο των 67 dtex

Βιομηχανικός

A

6115.9

Άλλα:

6115.94

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6115.95

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6115.96

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6115.99

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

61.16

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν
γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαί
ρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)
πλεκτά:

6116.10

Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλα
στική ύλη ή καουτσούκ

Βιομηχανικός

A

6116.9

Άλλα:

6116.91

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

A

6116.92

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

A

6116.93

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

A

6116.99

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

A

61.17

Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυ
μάτων ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά:

6117.10

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα
μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6117.80

Άλλα εξαρτήματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6117.90

Μέρη

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

62.01

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια
είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης
62.03:

6201.1

Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη:

6201.11

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6201.12

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6201.13

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6201.19

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6201.9

Άλλα:

6201.91

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6201.92

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6201.93

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6201.99

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

62.02

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια
είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης
62.04:

6202.1

Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη:

6202.11

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6202.12

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6202.13

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή
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Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6202.19

Από άλλες υφαντικές ύλες

6202.9

Άλλα:

6202.91

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6202.92

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6202.93

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6202.99

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

62.03

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιρά
ντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γό
νατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το
μπάνιο), για άντρες ή αγόρια:

6203.1

Κουστούμια-ταγιέρ:

6203.11

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.12

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.19

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.2

Σύνολα:

6203.22

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.23

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.3

Ζακέτες:

6203.31

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός
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Κωδικός
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6203.32

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.33

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.39

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.4

Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια
που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):

6203.41

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:

6203.41.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.41.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.41.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.42

Από βαμβάκι:

6203.42.05

Που παράγεται από τα προϊόντα των διακρίσεων 5209.42
και 5211.42

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.42.10

Άλλα, παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.42.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.42.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.43

Από συνθετικές ίνες:

6203.43.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.43.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.43.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.49

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6203.49.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1547

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6203.49.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6203.49.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

62.04

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες,
φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιρά
ντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γό
νατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το
μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια

6204.1

Κουστούμια-ταγιέρ:

6204.11

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.12

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.13

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.19

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.2

Σύνολα:

6204.21

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.22

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

A

6204.23

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.3

Ζακέτες:

6204.31

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.32

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.33

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

L 250/1548

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.39

Από άλλες υφαντικές ύλες

6204.4

Φορέματα:

6204.41

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.42

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.43

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.44

Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.49

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.5

Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ):

6204.51

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.52

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.53

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.59

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.6

Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια
που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):

6204.61

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:

6204.61.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.61.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.61.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1549
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

6204.62

Από βαμβάκι:

6204.62.05

Που παράγεται από τα προϊόντα των διακρίσεων 5209.42
και 5211.42

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.62.10

Άλλα, παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.62.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.62.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.63

Από συνθετικές ίνες:

6204.63.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.63.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.63.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.69

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6204.69.10

Παντελόνια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.69.20

Παντελόνια έως το γόνατο και σορτς

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6204.69.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

62.05

Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια:

6205.20

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6205.30

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6205.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

Κωδικός

L 250/1550

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

62.06

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκά
μισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια:

6206.10

Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6206.20

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6206.30

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6206.40

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6206.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

62.07

Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λου
τρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγό
ρια:

6207.1

Σλιπ και σώβρακα:

6207.11

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6207.19

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6207.2

Νυχτικά και πιτζάμες:

6207.21

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6207.22

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6207.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6207.9

Άλλα:

6207.91

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6207.99

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1551

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

62.08

Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά με
σοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το
σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρό
μοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια:

6208.1

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:

6208.11

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6208.19

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6208.2

Νυχτικά και πιτζάμες:

6208.21

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6208.22

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6208.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6208.9

Άλλα:

6208.91

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6208.92

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6208.99

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

62.09

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη

6209.20

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6209.30

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6209.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

L 250/1552

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

62.10

Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων
56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ή 59.07:

6210.10

Από προϊόντα των κλάσεων 56.02 ή 56.03

6210.10.20

Κυλότες μιας χρήσης από προϊόντα της κλάσης 56.03

Βιομηχανικός

A

6210.10.30

Αποστειρωμένα χειρουργικές ποδιές

Βιομηχανικός

A

6210.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6210.20

Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρί
σεις 6201.11 μέχρι 6201.19

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6210.30

Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρί
σεις 6202.11 μέχρι 6202.19

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6210.40

Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:

6210.40.20

Μονοκόμματες προστατευτικές φόρμες με βαλβίδες εκροής
μόνο, για χρήση με αναπνευστική συσκευή στην εσωτερική
πλευρά

Βιομηχανικός

A

6210.40.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6210.50

Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

62.11

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του
σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα:

6211.1

Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου:

6211.11

Για άντρες ή αγόρια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6211.12

Για γυναίκες ή κορίτσια

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6211.20

Κουστούμια και σύνολα του σκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6211.3

Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια

6211.32

Από βαμβάκι:

6211.32.10

Φόρμες, αγώγιμες, σχεδιασμένες για χρήση από εναερίτες,
αξίας για δασμολογικούς σκοπούς R275 ή μεγαλύτερη

Βιομηχανικός

A

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1553

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6211.32.90

Άλλα

Υφάσματα —
Ιματισμός

6211.33

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

6211.33.10

Φόρμες, αγώγιμες, σχεδιασμένες για χρήση από εναερίτες,
αξίας για δασμολογικούς σκοπούς R275 ή μεγαλύτερη

Βιομηχανικός

A

6211.33.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

6211.39

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6211.39.10

Φόρμες, αγώγιμες, σχεδιασμένες για χρήση από εναερίτες,
αξίας για δασμολογικούς σκοπούς R275 ή μεγαλύτερη

Βιομηχανικός

A

6211.39.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

6211.4

Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:

6211.42

Από βαμβάκι:

6211.42.10

Σαρί

Βιομηχανικός

A

6211.42.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

6211.43

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

6211.43.10

Saris

Βιομηχανικός

A

6211.43.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

6211.49

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6211.49.10

Σαρί

Βιομηχανικός

A

6211.49.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

62.12

Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες,
τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόμοια
είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά:

6212.10

Στηθόδεσμοι και μπούστα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

Υφάσματα —
Ιματισμός

Υφάσματα —
Ιματισμός

Υφάσματα —
Ιματισμός

Υφάσματα —
Ιματισμός

L 250/1554

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6212.20

Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και κορσέδες-κιλότες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6212.30

Συνδυασμοί

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6212.90

Άλλα:

6212.90.10

Ζαρτιέρες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6212.90.20

Κορσέδες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6212.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

62.13

Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης

6213.20

Από βαμβάκι:

6213.20.10

Που περιέχουν δαντέλα ή που είναι κεντημένα σε μηχανές με
πολλαπλές βελόνες, αξίας για δασμολογικούς σκοπούς που
υπερβαίνει τα 6,25c

Βιομηχανικός

A

6213.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

6213.90

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6213.90.10

Από λινάρι, που περιέχουν δαντέλα ή που είναι κεντημένα σε
μηχανές με πολλαπλές βελόνες, αξίας για δασμολογικούς
σκοπούς που υπερβαίνει τα 6,25c

Βιομηχανικός

A

6213.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

62.14

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα
μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια
είδη:

6214.10

Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6214.20

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6214.30

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6214.40

Από τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6214.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

Υφάσματα —
Ιματισμός

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1555

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

62.15

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες:

6215.10

Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6215.20

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6215.90

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Ιματισμός

6216.00

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν
γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαί
ρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

Βιομηχανικός

A

62.17

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα ενδύματος· μέρη ενδυμάτων ή
συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλά
σης 62.12:

6217.10

Παρελκόμενα:

6217.10.30

Τυπωμένες ετικέτες

Βιομηχανικός

A

6217.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6217.90

Μέρη

Βιομηχανικός

A

63.01

Κλινοσκεπάσματα:

6301.10

Ηλεκτρικές κουβέρτες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6301.20

Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερ
μαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιό
τητας

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6301.30

Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερ
μαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6301.40

Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερ
μαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6301.90

Άλλα κλινοσκεπάσματα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

63.02

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας

6302.10

Πανικά κρεβατιού πλεκτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

L 250/1556

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6302.2

Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά:

6302.21

Από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.22

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.3

Άλλα πανικά κρεβατιού:

6302.31

Από βαμβάκι:

6302.31.10

Κεντημένα· ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.31.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.32

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

6302.32.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.32.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.39

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6302.39.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.39.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.40

Πανικά τραπεζιού πλεκτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.5

Άλλα πανικά τραπεζιού:

6302.51

Από βαμβάκι:

6302.51.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1557
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.51.90

Άλλα

6302.53

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

6302.53.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.53.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.59

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6302.59.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.59.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.60

Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους
είδους, από βαμβάκι

6302.60.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.60.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.9

Άλλα:

6302.91

Από βαμβάκι:

6302.91.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.91.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.93

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

6302.93.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.93.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

L 250/1558

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6302.99

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6302.99.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6302.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

63.03

Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παρά
θυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών:

6303.1

Πλεκτά:

6303.12

Από συνθετικές ίνες:

6303.12.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6303.12.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6303.19

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6303.19.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6303.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6303.9

Άλλα:

6303.91

Από βαμβάκι:

6303.91.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6303.91.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6303.92

Από συνθετικές ίνες:

6303.92.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6303.92.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1559

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6303.99

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6303.99.10

Κεντημένα ή με κέντημα επί ραφής

Βιομηχανικός

A

6303.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

63.04

Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 94.04:

6304.1

Καλύμματα κρεβατιού:

6304.11

Πλεκτά

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6304.19

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6304.9

Άλλα:

6304.91

Πλεκτά:

6304.91.10

Κωνικές κουνουπιέρες αποκλειστικά από νήματα από πολυινι
κών πολυεστέρων

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6304.91.90

Άλλα

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6304.92

Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6304.93

Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

6304.99

Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

PM40

Υφάσματα —
Οικιακή χρήση

63.05

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας:

6305.10

Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το
εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος)
της κλάσης 53.03:

6305.10.10

Πλεκτά

Βιομηχανικός

A

6305.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6305.20

Από βαμβάκι:

6305.20.10

Πλεκτά

Βιομηχανικός

A

L 250/1560

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

6305.20.90

Άλλα

6305.3

Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:

6305.32

Μαλακοί περιέκτες για χύμα φορτία

6305.32.10

Πλεκτά

Βιομηχανικός

A

6305.32.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6305.33

Άλλα, από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο
ή από πολυπροπυλένιο

6305.33.10

Πλεκτά

Βιομηχανικός

A

6305.33.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6305.39

Άλλα:

6305.39.10

Πλεκτά

Βιομηχανικός

A

6305.39.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6305.90

Από άλλες υφαντικές ύλες:

6305.90.10

Πλεκτά

Βιομηχανικός

A

6305.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

63.06

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά
προπετάσματα (τέντες): σκηνές· ιστία για βάρκες και άλλα
σκάφη που κινούνται με πανιά· είδη για κατασκήνωση:

6306.1

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά
προπετάσματα (τέντες):

6306.12

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

A

6306.19

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

A

6306.2

Σκηνές:

6306.22

Από συνθετικές ίνες

Βιομηχανικός

A

6306.29

Από άλλες υφαντικές ύλες

Βιομηχανικός

A

6306.30

Ιστία

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1561

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

6306.40

Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα:

6306.40.10

Από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται εκείνα που είναι κα
τασκευασμένα από βαμβάκι)

Βιομηχανικός

A

6306.40.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6306.90

Άλλα:

6306.90.10

Από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται εκείνα που είναι κα
τασκευασμένα από βαμβάκι)

Βιομηχανικός

A

6306.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

63.07

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια
για ενδύματα (πατρόν):

6307.10

Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκο
νιστήρια τύπου δέρματος και παρόμοια είδη καθαρισμού

Βιομηχανικός

A

6307.20

Σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα:

6307.20.10

Από πλεκτά μη ελαστικά ή μη συνδυασμένα με καουτσούκ

Βιομηχανικός

A

6307.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6307.90

Άλλα:

6307.90.10

Από μη υφασμένα υφάσματα

Βιομηχανικός

A

6307.90.30

Κορδόνια για μπότες και υποδήματα, που δεν είναι πλεκτά

Βιομηχανικός

A

6307.90.40

Τυρόπανα ή ταινίες, που δεν είναι πλεκτά

Βιομηχανικός

A

6307.90.50

Επιγονατίδες, επιστραγαλίδες και επικάρπια, ελαστικά ή συν
δυασμένα με καουτσούκ

Βιομηχανικός

A

6307.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6308.00

Σύνολα που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νή
ματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων,
ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων
ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευα
σίες για τη λιανική πώληση

Βιομηχανικός

A

6309.00

Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη:

6309.00.13

Μεταχειρισμένα παλτά, κοντά παλτά, αδιάβροχα, αντιανεμικά
(άνορακ), μπουφάν για σκι, μοντγκόμερι, μαντό, παλτά τρία
τέταρτα, χλένη, κάπα με κουκούλα, καπαρντίνες, παραγεμι
σμένα μπουφάν και πάρκας

Βιομηχανικός

X

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1562

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6309.00.17

Άλλα μεταχειρισμένα ενδύματα

Βιομηχανικός

X

6309.00.25

Μεταχειρισμένα κλινοσκεπάσματα ταξιδίου

Βιομηχανικός

X

6309.00.45

Μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής

Βιομηχανικός

X

6309.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

X

63.10

Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές
ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών:

6310.10

Διαλεγμένα

Βιομηχανικός

A

6310.90

Άλλα

Βιομηχανικός

X

64.01

Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και
το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα
οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό
πέλμα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες
διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συν
αρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους:

6401.10

Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευ
τικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6401.9

Άλλα υποδήματα:

6401.92

Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γό
νατο

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6401.99

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

64.02

Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το
πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:

6402.1

Υποδήματα αθλητισμού:

6402.12

Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα
στο χιόνι:

Βιομηχανικός

A

6402.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6402.20

Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που εί
ναι στερεωμένα στο πέλμα με θηλυκωτήρια

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6402.9

Άλλα υποδήματα:

6402.91

Που καλύπτουν τον αστράγαλο

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6402.99

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

64.03

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ,
πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω
μέρος από δέρμα φυσικό:

6403.1

Υποδήματα αθλητισμού:

6403.12

Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα
στο χιόνι:

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6403.19

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6403.20

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυ
σικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα
φυσικό που διέρχονται από τη ράχη του πoδιού (cou-depied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6403.40

Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προ
στατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6403.5

Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό:

6403.51

Που καλύπτουν τον αστράγαλο

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6403.59

Άλλα:

6403.59.10

Υποδήματα με τα επάνω μέρη από δέρμα στρουθοκάμηλου

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6403.59.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6403.9

Άλλα υποδήματα:

6403.91

Που καλύπτουν τον αστράγαλο

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6403.99

Άλλα:

6403.99.10

Υποδήματα με τα επάνω μέρη από δέρμα στρουθοκάμηλου

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6403.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

64.04

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ,
πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω
μέρος από υφαντικές ύλες:

6404.1

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ
ή από πλαστική ύλη:

6404.11

Υποδήματα αθλητισμού· υποδήματα αντισφαίρισης (τένις),
καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια
υποδήματα:

6404.11.05

Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι)

Βιομηχανικός

A
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Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6404.11.10

Αθλητικά υποδήματα με σπάικ

Βιομηχανικός

A

6404.11.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6404.19

Άλλα:

6404.19.10

Παντόφλες εσωτερικού χώρου

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6404.19.12

Υποδήματα μπαλέτου

Βιομηχανικός

A

6404.19.15

Άλλα υποδήματα μπαλέτου

Βιομηχανικός

A

6404.19.17

Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευ
τικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6404.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6404.20

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυ
σικό ή ανασχηματισμένο:

6404.20.10

Παντόφλες εσωτερικού χώρου

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6404.20.20

Υποδήματα μπαλέτου

Βιομηχανικός

A

6404.20.30

Άλλα υποδήματα μπαλέτου

Βιομηχανικός

A

6404.20.40

Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευ
τικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6404.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

64.05

Άλλα υποδήματα:

6405.10

Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματι
σμένο:

6405.10.35

Υποδήματα μπαλέτου

Βιομηχανικός

A

6405.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6405.20

Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:

6405.20.10

Παντόφλες εσωτερικού χώρου

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6405.20.15

Υποδήματα μπαλέτου

Βιομηχανικός

A

16.9.2016
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

6405.20.17

Άλλα υποδήματα μπαλέτου

Βιομηχανικός

A

6405.20.20

Πλεκτά βρεφικά υποδήματα

Βιομηχανικός

A

6405.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6405.90

Άλλα:

6405.90.10

Παντόφλες εσωτερικού χώρου

Βιομηχανικός

20 %

Υποδήματα και
δέρματα 2

6405.90.15

Υποδήματα μπαλέτου, με κλειδωμένη μπαλέτου χεριού

Βιομηχανικός

A

6405.90.17

Άλλα υποδήματα μπαλέτου

Βιομηχανικός

A

6405.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

20 %

64.06

Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμή
ματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξω
τερικά πέλματα)· εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και
παρόμοια κινητά είδη· γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε
είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:

6406.10

Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα
σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτης των υποδη
μάτων:

6406.10.10

Μισοτελειωμένο ζευγάρι υποδημάτων, προσαρμοσμένα ή μη
σε τελικό ξύλινο καλούπι, κατάλληλα για χρήση ως μοντέλα
στην κατασκευή

Βιομηχανικός

A

6406.10.15

Μεταλλικά προστατευτικά δακτύλων

Βιομηχανικός

A

6406.10.25

Άλλα μέρη από σίδηρο ή χάλυβα

Βιομηχανικός

A

6406.10.35

Άλλα, από υφαντικές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές ύλες

Βιομηχανικός

10 %

Υποδήματα και
δέρματα 1

6406.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

10 %

Υποδήματα και
δέρματα 1

6406.20

Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλα
στική ύλη

Βιομηχανικός

10 %

Υποδήματα και
δέρματα 1

6406.90

Άλλα:

6406.90.05

Από ξύλο: σόλες· για τακούνια και πέλματα· μύτες υποδημά
των· τακούνια· ενισχύσεις στο πίσω μέρος και τη μύτη του
υποδήματος· αψιδώματα υποδημάτων· υποπτέρνια

Βιομηχανικός

A

6406.90.10

Από φελλό: πέλματα κλογκ· για τακούνια και πέλματα· μύτες
υποδημάτων· τακούνια·

Βιομηχανικός

A

Υποδήματα και
δέρματα 2
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

6406.90.15

Άλλες ενισχύσεις στο πίσω μέρος και τη μύτη του υποδήμα
τος, αψιδώματα υποδημάτων και υποπτέρνια, για υποδήματα
(εκτός των ξύλινων)

Βιομηχανικός

A

6406.90.20

Κινητά εξαρτήματα για υποδήματα, από ξύλο

Βιομηχανικός

A

6406.90.25

Άλλα κινητά εξαρτήματα για υποδήματα

Βιομηχανικός

A

6406.90.30

Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια
είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου ή κυρίως από
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

Βιομηχανικός

A

6406.90.35

Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια
είδη και μέρη αυτών των ειδών (εκτός των εξ ολοκλήρου ή
κυρίως από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο)

Βιομηχανικός

A

6406.90.40

Μέρη από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο, για υποδή
ματα

Βιομηχανικός

A

6406.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6501.00

Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το
γύρο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί
να είναι και σκισμένοι κατά το ύψος), από πίλημα

Βιομηχανικός

A

6502.00

Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα
με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και
με ασήκωτο το γύρο, μη στολισμένα

Βιομηχανικός

A

6504.00

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατα
σκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω
και στολισμένα

Βιομηχανικός

A

6505.00

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατα
σκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά
προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολι
σμένα· Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από
κάθε ύλη, έστω και στολισμένα

6505.00.10

Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού

Βιομηχανικός

A

6505.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

65.06

Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα:

6506.10

Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας:

6506.10.10

Κράνη πυροσβεστών· καλύμματα κεφαλής για χρήση από αν
θρακωρύχους και άλλους βιομηχανικούς εργάτες

Βιομηχανικός

A

6506.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

6506.9

Άλλα:

6506.91

Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:

6506.91.10

Σκούφοι κολύμβησης/μπάνιου από καουτσούκ

Βιομηχανικός

A

6506.91.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6506.99

Από άλλες ύλες

Βιομηχανικός

A

6507.00

Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φό
δρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσάγωνα, για την πι
λοποιία

Βιομηχανικός

A

66.01

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβά
νονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κή
που για τον ήλιο και παρόμοια είδη)

6601.10

Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη

Βιομηχανικός

A

6601.9

Άλλα:

6601.91

Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή

Βιομηχανικός

A

6601.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6602.00

Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρό
μοια είδη

Βιομηχανικός

A

66.03

Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των κλά
σεων 66.01 ή 66.02:

6603.20

Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στελέχη ή τις
λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο

Βιομηχανικός

A

6603.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6701.00

Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πού
πουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα και είδη από
τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 05.05 και
τους κατεργασμένους καλάμους και τα στελέχη των φτερών

Βιομηχανικός

A

67.02

Τεχνητά άνθη, διακοσμητικά φυλλώματα και φρούτα και
μέρη τους· Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τε
χνητούς

6702.10

Από πλαστική ύλη

Βιομηχανικός

A

6702.90

Από άλλες ύλες

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

6703.00

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξαναδιευθετημένες (κατά τη φυ
σική τους φορά), λεπτισμένες, λευκασμένες ή αλλιώς παρα
σκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρα
σκευασμένες για την κατασκευή περουκών ή παρόμοιων ειδών

Βιομηχανικός

A

67.04

Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και ανά
λογα είδη από τρίχες κεφάλης ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή
υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώ
που που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

6704.1

Από συνθετικές υφαντικές ύλες:

6704.11

Περούκες πλήρεις

Βιομηχανικός

A

6704.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6704.20

Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Βιομηχανικός

A

6704.90

Από άλλες ύλες

Βιομηχανικός

A

6801.00

Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων
και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (εκτός από αυ
τές του σχιστόλιθου)

Βιομηχανικός

A

68.02

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες
από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργή
ματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλά
σης 68.01· κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά,
από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστό
λιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα· κόκκοι, μικρά θραύσματα
και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται
και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα:

6802.10

Πλάκες, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε
σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η
πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του
οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 cm. Κόκκοι, μικρά
θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα

Βιομηχανικός

A

6802.2

Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική
και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή
πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή:

6802.21

Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

Βιομηχανικός

A

6802.23

Γρανίτης

Βιομηχανικός

A

6802.29

Άλλες πέτρες

Βιομηχανικός

A

6802.9

Άλλα:

6802.91

Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1569

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

6802.92

Άλλες ασβεστούχες πέτρες

Βιομηχανικός

A

6802.93

Γρανίτης

Βιομηχανικός

A

6802.99

Άλλες πέτρες

Βιομηχανικός

A

6803.00

Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από
φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο

Βιομηχανικός

A

68.04

Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια
για την τοποθέτησή τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών,
το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρε
κτιφιέ), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή
το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσι
κές, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από
κεραμευτικές ύλες, έστω και με μέρη από άλλες ύλες:

6804.10

Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών

Βιομηχανικός

A

6804.2

Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη:

6804.21

Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο

Βιομηχανικός

A

6804.22

Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές
ύλες:

6804.22.10

Μυλόπετρες, με διάμετρο που υπερβαίνει τα 150 cm (εξαι
ρουμένων αυτών από σμύριδα ή κορούνδιο)

Βιομηχανικός

A

6804.22.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6804.23

Από φυσικές πέτρες

Βιομηχανικός

A

6804.30

Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι

Βιομηχανικός

A

68.05

Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προ
σαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλ
λες ύλες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογη
μένα:

6805.10

Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες
μόνο

Βιομηχανικός

A

6805.20

Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο

Βιομηχανικός

A

6805.30

Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1570

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

68.06

Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από
πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βερμικουλίτης
εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και
παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μείγματα και τε
χνουργήματα από ορυκτές ύλες για χρήσεις θερμικών ή ηχη
τικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαί
ρεση εκείνα των κλάσεων 68.11, 68.12 ή του κεφαλαίου 69:

6806.10

Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από
πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έστω και αναμειγ
μένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κυλίνδ ρους

Βιομηχανικός

A

6806.20

Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από
σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω
και αναμειγμένα μεταξύ τους

Βιομηχανικός

A

6806.90

Άλλα:

6806.90.30

Τεχνουργήματα από μαλλί σκουριάς, ορυκτοβάμβακα ή πα
ρόμοια μαλλιά

Βιομηχανικός

A

6806.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

68.07

Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ.
πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα)

6807.10

Σε κυλίνδρους

Βιομηχανικός

A

6807.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6808.00

Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και
παρόμοια είδη, από φυτικές ίνες, από άχυρο ή ροκανίδια,
πλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μόρια), πριονίδια ή άλλα
απορρίμματα ξύλου, συσσωματωμένα με τσιμέντο, γύψο ή
άλλες ορυκτές συνδετικές ύλες

Βιομηχανικός

A

68.09

Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο:

6809.1

Σανίδες, πλάκες-διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια
είδη, χωρίς στολίσματα:

6809.11

Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο

Βιομηχανικός

A

6809.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6809.90

Άλλα τεχνουργήματα

Βιομηχανικός

A

68.10

Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή
πέτρα, έστω και οπλισμένα:

6810.1

Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τούβλα και παρόμοια είδη:

6810.11

Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1571

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

6810.19

Άλλα

6810.9

Άλλα τεχνουργήματα:

6810.91

Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα
πολιτικών μηχανικών

Βιομηχανικός

A

6810.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

68.11

Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κυτ
ταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοια:

6811.40

Που περιέχουν αμίαντο

Βιομηχανικός

A

6811.8

Που δεν περιέχουν αμίαντο:

6811.81

Πλάκες κυματοειδείς

Βιομηχανικός

A

6811.82

Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και
παρόμοια είδη

Βιομηχανικός

A

6811.89

Άλλα τεχνουργήματα

Βιομηχανικός

A

68.12

Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες· Μείγματα με βάση τον
αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο·
τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. νή
ματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα,
συναρμογές), έστω και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των κλά
σεων 68.11 ή 68.13:

6812.80

Από κροκιδόλιθο

6812.80.10

Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμ
ματα κεφαλής· χαρτοσανίδα (millboard), πάχους 1 mm ή πε
ρισσότερο, μη ενισχυμένη και χωρίς προσθήκη καουτσούκ·
διηθητικές πλάκες με πάχος που υπερβαίνει τα 2,5 mm·
Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρ
μογές, σε φύλλα ή κυλίνδρους (εξαιρουμένων όσων είναι συν
δυασμένα με μέταλλο)

Βιομηχανικός

A

6812.80.20

Σχοινιά και κορδόνια, έστω και πλεγμένα

Βιομηχανικός

A

6812.80.30

Υφαντά υφάσματα (εκτός από υφάσματα επιχρισμένα, επικα
λυμμένα ή ενισχυμένα με καουτσούκ ή αλουμίνιο)

Βιομηχανικός

A

6812.80.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6812.9

Άλλα:

6812.91

Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμ
ματα κεφαλής

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1572

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

6812.92

Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα:

6812.92.10

Χαρτοσανίδα (millboard), πάχους 1 mm ή περισσότερο, μη
ενισχυμένη και χωρίς προσθήκη καουτσούκ

Βιομηχανικός

A

6812.92.20

Διηθητικές πλάκες με πάχος που υπερβαίνει τα 2,5 mm

Βιομηχανικός

A

6812.92.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6812.93

Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρ
μογές, έστω και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους

6812.93.10

Σε συνδυασμό με μεταλλικά ελάσματα

Βιομηχανικός

A

6812.93.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6812.99

Άλλα:

6812.99.10

Σχοινιά και κορδόνια, έστω και πλεγμένα

Βιομηχανικός

A

6812.99.20

Υφαντά υφάσματα (εκτός από υφάσματα επιχρισμένα, επικα
λυμμένα ή ενισχυμένα με καουτσούκ ή αλουμίνιο)

Βιομηχανικός

A

6812.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

68.13

Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμά
χια, δίσκοι, παράκυκλοι, πλακίδια), μη συναρμολογημένα, για
φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) ή για όλα τα όργανα τριβής,
με βάση τον αμίαντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη,
έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες:

6813.20

Που περιέχουν αμίαντο:

6813.20.10

Επενδύσεις πεδών πίεσης ή παρόμοια μορφοποιημένα υλικά

Βιομηχανικός

PM40

6813.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6813.8

Που δεν περιέχουν αμίαντο:

6813.81

Παρεμβύσματα φρένων

6813.81.10

Επενδύσεις πεδών πίεσης ή παρόμοια μορφοποιημένα υλικά

Βιομηχανικός

PM40

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Υφάσματα —
Νήματα

Υφάσματα —
Νήματα

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1573

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

6813.81.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6813.89

Άλλα

Βιομηχανικός

A

68.14

Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμα
ρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή
ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα
από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες:

6814.10

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχημα
τισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε υπόθεμα

Βιομηχανικός

A

6814.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

68.15

Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα
οποία περιλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα τεχνουργήματα
από ίνες άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

6815.10

Είδη από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες
από τις ηλεκτρικές

Βιομηχανικός

A

6815.20

Τεχνουργήματα από τύρφη

Βιομηχανικός

A

6815.9

Άλλα τεχνουργήματα:

6815.91

Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη

Βιομηχανικός

A

6815.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6901.00

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμευτικά είδη από
πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. kieselguhr, τριπολίτις
γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες

Βιομηχανικός

A

69.02

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμευτικά είδη για
την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές
σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:

6902.10

Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % στοιχεία
Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται
σε MgO, CaO ή Cr2O3

Βιομηχανικός

A

6902.20

Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % οξείδιο
του αργιλίου (αλουμίνα) (Al2O3), διοξείδιο του πυριτίου
(SiO2) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών

Βιομηχανικός

A

6902.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1574

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

69.03

Άλλα κεραμευτικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποστακτήρες σε
σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, εμφράγματα,
στηρίγματα, δοχεία κυπελλώσεως, σωλήνες κάθε είδους, θή
κες, ράβδοι), άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθω
μάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:

6903.10

Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % γραφίτη ή
άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά

Βιομηχανικός

A

6903.20

Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % αλουμίνα
(Al2 O3ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου
του πυριτίου (SiO2)

Βιομηχανικός

A

6903.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

69.04

Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες
διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα
για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμευτική
ύλη:

6904.10

Τούβλα για την οικοδομική

Βιομηχανικός

A

6904.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

69.05

Κεραμίδια στεγών, στοιχεία, καλύμματα και επενδύσεις κα
πνοδόχων, αρχιτεκτονικά διακοσμητικά στοιχεία και άλλα κε
ραμικά κατασκευαστικά είδη:

6905.10

Κεραμίδια

Βιομηχανικός

A

6905.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6906.00

Σωλήνες, υδρορρόες και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κερα
μευτική ύλη

Βιομηχανικός

A

69.07

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογανω
μένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη· κύβοι, ψηφίδες
και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογανωμένα, ούτε
σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπό
θεμα:

6907.10

Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε
σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η
πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του
οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 cm

Βιομηχανικός

A

6907.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

69.08

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογανωμένα ή
σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρό
μοια είδη για μωσαϊκά, υαλογανωμένα ή σμαλτωμένα, από κε
ραμευτική ύλη, έστω και σε υπόθεμα:

6908.10

Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε
σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η
πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του
οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 cm

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1575

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

6908.90

Άλλα

69.09

Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από
κεραμευτική ύλη. Σκάφες και κάδοι για το πότισμα των
ζώων, φάτνες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονο
μία, από κεραμευτική ύλη. Στάμνες και παρόμοια δοχεία για
τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμευτική ύλη:

6909.1

Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:

6909.11

Από πορσελάνη

Βιομηχανικός

A

6909.12

Είδη με σκληρότητα ίση με το 9 ή μεγαλύτερη της κλίμακας
Mohs

Βιομηχανικός

A

6909.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6909.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

69.10

Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες
καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανά
κια, ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κερα
μευτική ύλη

6910.10

Από πορσελάνη

Βιομηχανικός

A

6910.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

69.11

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οι
κονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από πορσελάνη:

6911.10

Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την
κουζίνα

Βιομηχανικός

A

6911.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

6912.00

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οι
κονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από κεραμευτική
ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη

Βιομηχανικός

A

69.13

Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κερα
μευτική ύλη:

6913.10

Από πορσελάνη

Βιομηχανικός

A

6913.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

69.14

Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη:

6914.10

Από πορσελάνη

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1576

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

6914.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7001.00

Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και
θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα

Βιομηχανικός

A

70.02

Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόσφαιρες της κλάσης
70.18), ράβδους, βέργες ή σωλήνες, μη κατεργασμένα:

7002.10

Μπάλες

Βιομηχανικός

A

7002.20

Ράβδοι ή βέργες

Βιομηχανικός

A

7002.3

Σωλήνες:

7002.31

Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου

Βιομηχανικός

A

7002.32

Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν
υπερβαίνει τα 5 × 10(– 6) ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C

Βιομηχανικός

A

7002.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

70.03

Χυτό γυαλί σε πλάκες, φύλλα ή κομμένο σε συγκεκριμένα
σχήματα (προφίλ), με ή χωρίς απορροφητική, ανακλαστική ή
μη ανακλαστική στρώση, που δεν έχει όμως υποβληθεί σε
άλλη κατεργασία

7003.1

Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα:

7003.12

Χρωματισμένες στη μάζα, γαλακτερές, επιστρωμένες με άλλη
στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική, ανα
κλαστική ή μη ανακλαστική στρώση:

7003.12.10

Οπτικό γυαλί

Βιομηχανικός

A

7003.12.20

Ηλιακοί υαλοπίνακες

Βιομηχανικός

A

7003.12.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7003.19

Άλλα:

7003.19.10

Οπτικό γυαλί

Βιομηχανικός

A

7003.19.20

Ηλιακοί υαλοπίνακες

Βιομηχανικός

A

7003.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7003.20

Πλάκες και φύλλα οπλισμένα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1577

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

7003.30

Είδη καθορισμένης μορφής

70.04

Είδη καθορισμένης μορφής Γυαλί ελκυστό ή φυσητό, σε
φύλλα, έστω και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση,
αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο:

7004.20

Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές,
επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ)
ή με απορροφητική ή με ανακλαστική ή μη ανακλαστική
στρώση:

7004.20.10

Οπτικό γυαλί

Βιομηχανικός

A

7004.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7004.90

Άλλο γυαλί:

7004.90.10

Οπτικό γυαλί

Βιομηχανικός

A

7004.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

70.05

Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί με ισοπεδωμένη ή στιλβω
μένη επιφάνεια) σε φύλλα, έστω και με απορροφητική, ανα
κλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατερ
γασμένο

7005.10

Κρύσταλλο μη οπλισμένο, με απορροφητική, ανακλαστική ή
μη ανακλαστική στρώση:

7005.10.10

Οπτικό γυαλί

Βιομηχανικός

A

7005.10.20

Ηλιακοί υαλοπίνακες

Βιομηχανικός

A

7005.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7005.2

Άλλο κρύσταλλο μη οπλισμένο:

7005.21

Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επι
στρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή
απλώς ισοπεδωμένο:

7005.21.10

Οπτικό γυαλί

Βιομηχανικός

A

7005.21.13

Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm (με εξαίρεση το
οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.21.15

Με πάχος που υπερβαίνει τα 2 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
2,5 mm (με εξαίρεση το οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.21.17

Με πάχος που υπερβαίνει τα 2,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
3 mm (με εξαίρεση το οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1578

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7005.21.23

Με πάχος που υπερβαίνει τα 3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
4 mm (με εξαίρεση το οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.21.29

Με πάχος που υπερβαίνει τα 4 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
5 mm (με εξαίρεση το οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.21.35

Με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
6 mm (με εξαίρεση το οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.21.45

Με πάχος που υπερβαίνει τα 6 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
8 mm (με εξαίρεση το οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.21.55

Με πάχος που υπερβαίνει τα 8 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
10 mm (με εξαίρεση το οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.21.65

Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
12 mm (με εξαίρεση το οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.21.85

Με πάχος που υπερβαίνει τα 12 mm (με εξαίρεση το οπτικό
γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.29

Άλλα:

7005.29.05

Ηλιακοί υαλοπίνακες

Βιομηχανικός

A

7005.29.10

Οπτικό γυαλί

Βιομηχανικός

A

7005.29.13

Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm (με εξαίρεση τους
ηλιακούς υαλοπίνακες και το οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.29.15

Με πάχος που υπερβαίνει τα 2 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
2,5 mm (με εξαίρεση τους ηλιακούς υαλοπίνακες και το
οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.29.17

Με πάχος που υπερβαίνει τα 2,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
3 mm (με εξαίρεση τους ηλιακούς υαλοπίνακες και το
οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.29.23

Με πάχος που υπερβαίνει τα 3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
4 mm (με εξαίρεση τους ηλιακούς υαλοπίνακες και το
οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.29.25

Με πάχος που υπερβαίνει τα 4 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
5 mm (με εξαίρεση τους ηλιακούς υαλοπίνακες και το
οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.29.35

Με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
6 mm (με εξαίρεση τους ηλιακούς υαλοπίνακες και το
οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.29.45

Με πάχος που υπερβαίνει τα 6 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
8 mm (με εξαίρεση τους ηλιακούς υαλοπίνακες και το
οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1579

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7005.29.55

Με πάχος που υπερβαίνει τα 8 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
10 mm (με εξαίρεση το οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.29.65

Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
12 mm (με εξαίρεση το οπτικό γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.29.85

Με πάχος που υπερβαίνει τα 12 mm (με εξαίρεση το οπτικό
γυαλί)

Βιομηχανικός

A

7005.30

Κρύσταλλο οπλισμένο

Βιομηχανικός

A

7006.00

Γυαλί των κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κυρτωμένο, με
λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλ
λιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο
με άλλες ύλες:

7006.00.30

Οπτικό γυαλί ζωγραφισμένοι υαλοπίνακες παραθύρων

Βιομηχανικός

A

7006.00.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

70.07

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με
βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:

7007.1

Γυαλιά σκληρυμένα με βαφή:

7007.11

Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή
τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα

Βιομηχανικός

X

7007.19

Άλλα:

7007.19.10

Ηλιακοί υαλοπίνακες

Βιομηχανικός

A

7007.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7007.2

Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:

7007.21

Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή
τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα:

7007.21.20

Αλεξήνεμα για οχήματα

Βιομηχανικός

15 %

7007.21.90

Άλλα

Βιομηχανικός

X

7007.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7008.00

Γυάλινες μονωτικές πλάκες με πολλαπλές επιφάνειες

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1580

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

70.09

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες:

7009.10

Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα

7009.9

Άλλα:

7009.91

Χωρίς πλαίσιο

Βιομηχανικός

A

7009.92

Με πλαίσιο

Βιομηχανικός

A

70.10

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία,
σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη
μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί· πλατύστομες φιάλες
για κονσέρβες, από γυαλί· πώματα και λοιπά είδη πωματι
σμού, από γυαλί:

7010.10

Φύσιγγες

Βιομηχανικός

A

7010.20

Πώματα, καπάκια και άλλα είδη πωματισμού

Βιομηχανικός

A

7010.90

Άλλα:

7010.90.20

Βάζα με σιφόνι

Βιομηχανικός

A

7010.90.3

Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες:

7010.90.31

Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.33

Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.4

Άλλες φιάλες και δοχεία:

7010.90.41

Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.43

Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 ml αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 500 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.45

Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 500 ml αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 750 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.47

Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 750 ml αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 1 100 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.49

Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 1 100 ml

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1581

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7010.90.5

Φιάλες:

7010.90.51

Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.53

Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 ml αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 330 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.55

Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 330 ml αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 500 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.57

Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 500 ml αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 750 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.58

Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 750 ml αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 1 100 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.59

Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 1 100 ml

Βιομηχανικός

A

7010.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

70.11

Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη
τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτή
ρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια:

7011.10

Για τον ηλεκτρικό φωτισμό

Βιομηχανικός

A

7011.20

Για καθοδικούς σωλήνες

Βιομηχανικός

A

7011.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

70.13

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστη
ρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή
παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 70.10 ή
70.18:

7013.10

Αντικείμενα υαλοκεραμικά:

7013.10.05

Σταχτοδοχεία

Βιομηχανικός

A

7013.10.27

Πιάτα, κύπελλα και μικρά πιάτα, μηχανοποίητα

Βιομηχανικός

A

7013.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7013.2

Ποτήρια με πόδι (εκτός από τα υαλοκεραμικά):

7013.22

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

Βιομηχανικός

A

7013.28

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1582

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7013.3

Άλλα ποτήρια (εκτός από τα υαλοκεραμικά):

7013.33

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

Βιομηχανικός

A

7013.37

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7013.4

Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού (άλλα από
τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα υαλοκεραμικά:

7013.41

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

7013.41.10

Πιάτα, κύπελλα και μικρά πιάτα, μηχανοποίητα

Βιομηχανικός

A

7013.41.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7013.42

Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν
υπερβαίνει τα 5 × 10(– 6) ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και
300 °C:

7013.42.10

Πιάτα, κύπελλα και μικρά πιάτα, μηχανοποίητα

Βιομηχανικός

A

7013.42.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7013.49

Άλλα:

7013.49.10

Πιάτα, κύπελλα και μικρά πιάτα, μηχανοποίητα

Βιομηχανικός

A

7013.49.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7013.9

Άλλα αντικείμενα:

7013.91

Από μολυβδούχο κρύσταλλο

Βιομηχανικός

A

7013.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7014.00

Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί
(άλλα από εκείνα της κλάσης 70.15), μη οπτικά κατεργα
σμένα

Βιομηχανικός

A

70.15

Γυαλιά ωρολογοποιίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κοινά
ή ιατρικά ματογυάλια, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα ή παρόμοια,
μη οπτικά κατεργασμένα· σφαίρες (μπάλες) κοίλες και τα τμή
ματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των γυα
λιών:

7015.10

Γυαλιά για ιατρικά ματογυάλια

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1583

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

Βιομηχανικός

A

7015.90

Άλλα

70.16

Κυβόλιθοι, πλάκες, τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια και άλλα
είδη, από γυαλί, πρεσαριστό ή χυτό, έστω και οπλισμένο, για
την οικοδομή ή την κατασκευή· κύβοι, ψηφίδες και άλλα
γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες
διακοσμήσεις· γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υα
λοστάσια (βιτρό)· γυαλί με την ονομασία «πολυκυψελωτό» ή
γυαλί «αφρώδες», σε όγκους, πλάκες-διαφράγματα, πλάκες,
κελύφη ή παρόμοιες μορφές:

7016.10

Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα,
για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις

7016.90

Άλλα:

7016.90.10

Γυαλί με την ονομασία «πολυκυψελωτό» ή γυαλί «αφρώδες»,
σε όγκους, πλάκες-διαφράγματα, πλάκες, κελύφη ή παρό
μοιες μορφές

Βιομηχανικός

A

7016.90.20

Τούβλα (εκτός εκείνων από γυαλί με την ονομασία «πολυκυ
ψελωτό» ή γυαλί «αφρώδες»)

Βιομηχανικός

A

7016.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

70.17

Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και
βαθμολογημένα ή ογκομετρημένα:

7017.10

Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου:

7017.10.10

Σωλήνες συλλογής δειγμάτων αίματος

Βιομηχανικός

A

7017.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7017.20

Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν
υπερβαίνει τα 5 × 10(– 6) ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και
300 °C:

7017.20.10

Σωλήνες συλλογής δειγμάτων αίματος

Βιομηχανικός

A

7017.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7017.90

Άλλα:

7017.90.10

Σωλήνες συλλογής δειγμάτων αίματος

Βιομηχανικός

A

7017.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1584

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

70.18

Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή
από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων και ημιπολυτίμων
πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνουργήματά
τους άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων: γυάλινα μάτια
άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέ
σεις· διακοσμητικά αντικείμενα και απομιμήσεις από γυαλί
κατεργασμένο με φυσητήρα, «κλωσμένο γυαλί» (εκτός από
απομιμήσεις κοσμημάτων)· μικροσφαιρίδια από γυαλί με διά
μετρο που δεν υπερβαίνει το 1 mm:

7018.10

Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή
από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων
πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη

Βιομηχανικός

A

7018.20

Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει
το 1 mm

Βιομηχανικός

A

7018.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

70.19

Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμ
βακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (π.χ. νήματα,
υφάσματα):

7019.1

Φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) και νήματα,
κομμένα ή μη:

7019.11

Νήματα κομμένα, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 50 mm

Βιομηχανικός

A

7019.12

Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings)

Βιομηχανικός

A

7019.19

Άλλα:

7019.19.10

Νήμα

Βιομηχανικός

A

7019.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7019.3

Ιστία, τραπεζομάντιλα, παραπετάσματα (mats), στρώματα,
πλάκες-διαφράγματα (panneau) και παρόμοια προϊόντα μη
υφασμένα:

7019.31

Παραπετάσματα

Βιομηχανικός

A

7019.32

Ιστία

Βιομηχανικός

A

7019.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7019.40

Υφάσματα από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings):

7019.40.10

Υφάσματα από πολύκλωστα νήματα με απανωτές στρώσεις
(rovings)

Βιομηχανικός

A

7019.40.20

Άλλα, επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες

Βιομηχανικός

A

7019.40.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1585

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7019.5

Άλλα είδη κορδελοποιίας:

7019.51

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 cm:

7019.51.10

Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες

Βιομηχανικός

A

7019.51.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7019.52

Με πλάτος μεγαλύτερο από 30 cm, με απλό οπλισμό υφάν
σεως, με βάρος μικρότερο από 250 g/m2, από ίνες τίτλου
ανά νήμα μέχρι 136 dtex:

7019.52.10

Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες

Βιομηχανικός

A

7019.52.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7019.59

Άλλα:

7019.59.10

Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες

Βιομηχανικός

A

7019.59.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7019.90

Άλλα:

7019.90.20

Για λεπίδες που χρησιμοποιούνται σε ανεμογεννήτριες

Βιομηχανικός

A

7019.90.30

Σακόφιλτρα· κατεργασμένη ηλεκτρομονωτική ταινία, επικα
λυμμένη ή εμποτισμένη

Βιομηχανικός

A

7019.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7020.00

Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί

Βιομηχανικός

A

71.01

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργα
σμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε δεμένα σε
κόσμημα· μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμα
θιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:

7101.10

Μαργαριτάρια φυσικά

Βιομηχανικός

A

7101.2

Μαργαριτάρια από καλλιέργεια:

7101.21

Ακατέργαστα

Βιομηχανικός

A

7101.22

Κατεργασμένα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1586

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

71.02

Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κό
σμημα:

7102.10

Μη διαλεγμένα

7102.2

Βιομηχανικός:

7102.21

Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευα
σμένα για στίλβωση

Βιομηχανικός

A

7102.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7102.3

Μη Βιομηχανικός:

7102.31

Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευα
σμένα για στίλβωση

Βιομηχανικός

A

7102.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

71.03

Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια,
έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές
ούτε δεμένες σε κόσμημα· πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες,
άλλες από τα διαμάντια, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθιές προ
σωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:

7103.10

Ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες:

7103.10.10

Χαλαζίας τιγρητόφθαλμος (επίσης γνωστός ως tiger's eye)

Βιομηχανικός

A

7103.10.20

Σουγκιλίτης (επίσης γνωστός ως λουβολίτης)

Βιομηχανικός

A

7103.10.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7103.9

Αλλιώς κατεργασμένες:

7103.91

Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια

Βιομηχανικός

A

7103.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

71.04

Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και κατεργασμέ
νες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές ούτε δεμένες σε κό
σμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταιριασμέ
νες, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:

7104.10

Πιεζοηλεκτρικός χαλαζίας

Βιομηχανικός

A

7104.20

Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1587

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

7104.90

Άλλα

71.05

Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτι
μες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες

7105.10

Από διαμάντια

Βιομηχανικός

A

7105.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

71.06

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος
και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή
ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7106.10

Σκόνες

Βιομηχανικός

A

7106.9

Άλλα:

7106.91

Σε ακατέργαστη μορφή

Βιομηχανικός

A

7106.92

Σε μορφές ημικατεργασμένες

Βιομηχανικός

A

7107.00

Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργα
στες ή ημικατεργασμένες

Βιομηχανικός

A

71.08

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος
χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε
σκόνη:

7108.1

Για μη νομισματικές χρήσεις:

7108.11

Σκόνες

Βιομηχανικός

A

7108.12

Σε άλλες ακατέργαστες μορφές

Βιομηχανικός

A

7108.13

Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές

Βιομηχανικός

A

7108.20

Για νομισματική χρήση

Βιομηχανικός

A

7109.00

Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιχρυσωμένα, που δεν έχουν υπο
στεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας.

Βιομηχανικός

A

71.10

Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε
σκόνη

7110.1

Πλατίνα:

7110.11

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1588

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

7110.19

Άλλα

7110.2

Παλλάδιο:

7110.21

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

Βιομηχανικός

A

7110.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7110.3

Ρόδιο:

7110.31

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

Βιομηχανικός

A

7110.39

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7110.4

Ιρίδιο, όσμιο και ρουθήνιο:

7110.41

Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

Βιομηχανικός

A

7110.49

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7111.00

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα,
σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

Βιομηχανικός

A

71.12

Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα· Άλλα απορρίμ
ματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή
ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως
για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων

7112.30

Τέφρες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτι
μων μετάλλων

Βιομηχανικός

A

7112.9

Άλλα:

7112.91

Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με
εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που περιέχουν άλλα πολύ
τιμα μέταλλα

Βιομηχανικός

A

7112.92

Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα,
με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που περιέχουν άλλα πολύ
τιμα μέταλλα

Βιομηχανικός

A

7112.99

Άλλα:

7112.99.10

Από πλαστικές ύλες που περιέχουν ενώσεις αργύρου

Βιομηχανικός

A

7112.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1589

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

71.13

Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από
πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα
μέταλλα:

7113.1

Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα
με πολύτιμα μέταλλα:

7113.11

Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα
πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανικός

A

7113.19

Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επι
στρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανικός

A

7113.20

Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανικός

A

71.14

Είδη χρυσοχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή
από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

7114.1

Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα
με πολύτιμα μέταλλα:

7114.11

Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα
πολύτιμα μέταλλα

7114.11.10

Αναμνηστικά μετάλλια

Βιομηχανικός

A

7114.11.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7114.19

Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επι
στρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:

7114.19.10

Αναμνηστικά μετάλλια

Βιομηχανικός

A

7114.19.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7114.20

Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:

7114.20.10

Αναμνηστικά μετάλλια

Βιομηχανικός

A

7114.20.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

71.15

Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:

7115.10

Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1590

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7115.90

Άλλα:

7115.90.30

Ηθμοί από πλατίνα· υφάσματα από πλατίνα· εργαστηριακός
εξοπλισμός από πλατίνα

Βιομηχανικός

A

7115.90.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

71.16

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια,
από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες, συνθετι
κές ή ανασχηματισμένες

7116.10

Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια

Βιομηχανικός

A

7116.20

Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετι
κές ή ανασχηματισμένες

Βιομηχανικός

A

71.17

Απομιμήσεις κοσμημάτων:

7117.1

Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή
επιπλατινωμένα:

7117.11

Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά

Βιομηχανικός

A

7117.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7117.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

71.18

Νομίσματα:

7118.10

Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα
από τα χρυσά

Βιομηχανικός

A

7118.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

72.01

Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε
χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές:

7201.10

Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά
βάρος 0,% ή λιγότερο φωσφόρο

Βιομηχανικός

A

7201.20

Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά
βάρος περισσότερο από 0,5 % φωσφόρο

Βιομηχανικός

A

7201.50

Ακατέργαστα κράματα χυτοσιδήρου· στιλπνοσίδηρος

Βιομηχανικός

A

72.02

Σιδηροκράματα:

7202.1

Σιδηρομαγγάνιο:

7202.11

Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 2 % άνθρακα

Βιομηχανικός

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1591

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

7202.19

Άλλα

7202.2

Σιδηροπυρίτιο:

7202.21

Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 55 % πυρίτιο

Βιομηχανικός

A

7202.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7202.30

Σιδηροπυριτιομαγγάνιο

Βιομηχανικός

A

7202.4

Σιδηροχρώμιο:

7202.41

Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 4 % άνθρακα

Βιομηχανικός

A

7202.49

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7202.50

Σιδηροπυριτιο-χρώμιο

Βιομηχανικός

A

7202.60

Σιδηρονικέλιο

Βιομηχανικός

A

7202.70

Σιδηρομολυβδαίνιο

Βιομηχανικός

A

7202.80

Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο

Βιομηχανικός

A

7202.9

Άλλα:

7202.91

Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυρίτιο-τιτάνιο

Βιομηχανικός

A

7202.92

Σιδηροβανάδιο

Βιομηχανικός

A

7202.93

Σιδηρονιόβιο

Βιομηχανικός

A

7202.99

Άλλα:

7202.99.30

Σιδηροπυρίτιο-μαγνήσιο

Βιομηχανικός

A

7202.99.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

72.03

Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή
των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη
προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές· σίδηρος
με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια,
σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:

7203.10

Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή
των σιδηρομεταλλευμάτων

Βιομηχανικός

A

7203.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1592

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

72.04

Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χά
λυβα (παλιοσίδερα)· απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους)
από σίδηρο ή χάλυβα:

7204.10

Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου

7204.2

Απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοκραμάτων:

7204.21

Από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανικός

A

7204.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7204.30

Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή
χάλυβα

Βιομηχανικός

A

7204.4

Άλλα απορρίμματα και θραύσματα:

7204.41

Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπο
λείμματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμ
ματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και
σε δέματα

Βιομηχανικός

A

7204.49

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7204.50

Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους)

Βιομηχανικός

A

72.05

Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού
χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα:

7205.10

Κόκκοι

Βιομηχανικός

A

7205.2

Σκόνες:

7205.21

Από χαλυβοκράματα

Βιομηχανικός

A

7205.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

72.06

Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή
άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλά
σης 72.03:

7206.10

Πλινθώματα (τύποι)

Βιομηχανικός

A

7206.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

72.07

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:

7207.1

Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,25 % άνθρακα:

7207.11

Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το
πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1593

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7207.12

Με εγκάρσια τομή ορθογώνια (αλλά όχι τετράγωνη)

Βιομηχανικός

A

7207.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7207.20

Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 τοις εκατό ή περισσότερο
άνθρακα

Βιομηχανικός

A

72.08

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χά
λυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί
σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε
επενδυμένα:

7208.10

Περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή έλαση,
με ανάγλυφα σχέδια

Βιομηχανικός

A

7208.2

Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς υποβληθεί σε θερμή
έλαση, καθαρισμένα με οξύ:

7208.25

Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

Βιομηχανικός

A

7208.26

Με πάχος 3
των 4,75 mm

Βιομηχανικός

A

7208.27

Με πάχος κατώτερο των 3 mm

Βιομηχανικός

A

7208.3

Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κα
τάσταση:

7208.36

Πάχους που υπερβαίνει τα 10 mm

Βιομηχανικός

A

7208.37

Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 10 mm

Βιομηχανικός

A

7208.38

Με πάχος 3
των 4,75 mm

Βιομηχανικός

A

7208.39

Με πάχος κατώτερο των 3 mm

Βιομηχανικός

A

7208.40

Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατά
σταση, με ανάγλυφα σχέδια

Βιομηχανικός

A

7208.5

Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή
κατάσταση

7208.51

Πάχους που υπερβαίνει τα 10 mm

Βιομηχανικός

A

7208.52

Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 10 mm

Βιομηχανικός

A

7208.53

Με πάχος 3
των 4,75 mm

Βιομηχανικός

A

mm

mm

mm

ή

ή

ή

περισσότερο

περισσότερο

περισσότερο

αλλά

αλλά

αλλά

λιγότερο

λιγότερο

λιγότερο

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1594

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7208.54

Με πάχος κατώτερο των 3 mm

Βιομηχανικός

A

7208.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

72.09

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χά
λυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί
σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε
επενδυμένα:

7209.1

Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατά
σταση:

7209.15

Με πάχος 3 mm ή περισσότερο

Βιομηχανικός

A

7209.16

Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των
3 mm

Βιομηχανικός

A

7209.17

Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
το 1 mm

Βιομηχανικός

A

7209.18

Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

Βιομηχανικός

A

7209.2

Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατά
σταση:

7209.25

Με πάχος 3 mm ή περισσότερο

Βιομηχανικός

A

7209.26

Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά είναι κατώτερο των
3 mm

Βιομηχανικός

A

7209.27

Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
το 1 mm

Βιομηχανικός

A

7209.28

Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

Βιομηχανικός

A

7209.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

72.10

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χά
λυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με
άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:

7210.1

Επικασσιτερωμένα:

7210.11

Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο

Βιομηχανικός

A

7210.12

Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

Βιομηχανικός

A

7210.20

Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμέ
νος σίδηρος

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1595

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανικός

A

7210.30

Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

7210.4

Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:

7210.41

Κυματοειδή

Βιομηχανικός

A

7210.49

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7210.50

Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια
του χρωμίου

Βιομηχανικός

A

7210.6

Επενδυμένα με αργίλιο:

7210.61

Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου

Βιομηχανικός

A

7210.69

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7210.70

Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη

Βιομηχανικός

A

7210.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

72.11

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χά
λυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα
με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:

7211.1

Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:

7211.13

Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυ
λακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πά
χος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν πα
ρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια

Βιομηχανικός

A

7211.14

Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

Βιομηχανικός

A

7211.19

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7211.2

Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:

7211.23

Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,25 % άνθρακα

Βιομηχανικός

A

7211.29

Άλλα

Βιομηχανικός

A

7211.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

72.12

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χά
λυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με
άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:

7212.10

Επικασσιτερωμένα

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1596

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7212.20

Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

Βιομηχανικός

A

7212.30

Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανικός

A

7212.40

Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη

Βιομηχανικός

A

7212.50

Αλλιώς επενδυμένα

Βιομηχανικός

A

7212.60

Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο

Βιομηχανικός

A

72.13

Χονδρόσυρμα θερμής έλασης, σε ακανόνιστα περιελιγμένα
πηνία από σίδηρο, όχι από κράμα χάλυβα:

7213.10

Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα
που γίνονται στη διάρκεια της έλασης

Βιομηχανικός

A

7213.20

Από χάλυβες από αποκοπή

Βιομηχανικός

A

7213.9

Άλλα:

7213.91

Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm

Βιομηχανικός

A

7213.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

72.14

Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που
έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατά
σταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά
την έλαση:

7214.10

Σφυρηλατημένες

Βιομηχανικός

A

7214.20

Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανά
γλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν
υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση

Βιομηχανικός

A

7214.30

Από χάλυβες από αποκοπή

Βιομηχανικός

A

7214.9

Άλλα:

7214.91

Με εγκάρσια τομή ορθογώνια αλλά όχι τετράγωνη

Βιομηχανικός

A

7214.99

Άλλα

Βιομηχανικός

A

72.15

Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:

7215.10

Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τε
λειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

Βιομηχανικός

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1597

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7215.50

Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατά
σταση

Βιομηχανικός

A

7215.90

Άλλα

Βιομηχανικός

A

72.16

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα
χάλυβες:

7216.10

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η, που έχουν
απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγό
τερο των 80 mm

Βιομηχανία

A

7216.2

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν
απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγό
τερο των 80 mm:

7216.21

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L

Βιομηχανία

A

7216.22

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ

Βιομηχανία

A

7216.3

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η, που έχουν
απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος
80 mm ή περισσότερο:

7216.31

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U

Βιομηχανία

A

7216.32

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ι

Βιομηχανία

A

7216.33

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Η

Βιομηχανία

A

7216.40

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν
απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος
80 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

A

7216.50

Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή
διελαθεί σε θερμή κατάσταση

Βιομηχανία

A

7216.6

Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τε
λειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:

7216.61

Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί

Βιομηχανία

A

7216.69

Άλλα

Βιομηχανία

A

7216.9

Άλλα:

7216.91

Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

Βιομηχανία

A

7216.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

72.17

Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:

7217.10

Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1598

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7217.20

Επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

A

7217.30

Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα

Βιομηχανία

A

7217.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

72.18

Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτο
γενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:

7218.10

Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές

Βιομηχανία

A

7218.9

Άλλα:

7218.91

Με εγκάρσια τομή ορθογώνια όχι τετράγωνη

Βιομηχανία

A

7218.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

72.19

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλά
τος 600 mm ή περισσότερο:

7219.1

Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:

7219.11

Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

Βιομηχανία

A

7219.12

Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 10 mm

Βιομηχανία

A

7219.13

Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των
4,75 mm

Βιομηχανία

A

7219.14

Με πάχος κατώτερο των 3 mm

Βιομηχανία

A

7219.2

Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγ
μένα:

7219.21

Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

Βιομηχανία

A

7219.22

Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 10 mm

Βιομηχανία

A

7219.23

Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των
4,75 mm

Βιομηχανία

A

7219.24

Με πάχος κατώτερο των 3 mm

Βιομηχανία

A

7219.3

Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:

7219.31

Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

A

7219.32

Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των
4,75 mm

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1599

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7219.33

Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των
3 mm

Βιομηχανία

A

7219.34

Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
το 1 mm

Βιομηχανία

A

7219.35

Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

Βιομηχανία

A

7219.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

72.20

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλά
τος κατώτερο των 600 mm:

7220.1

Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:

7220.11

Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

Βιομηχανία

A

7220.12

Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm

Βιομηχανία

A

7220.20

Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Βιομηχανία

A

7220.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7221.00

Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες

Βιομηχανία

A

72.22

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χά
λυβες:

7222.1

Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή εφελκυστεί σε θερμή κατά
σταση:

7222.11

Κυκλικής τομής

Βιομηχανία

A

7222.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

7222.20

Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατά
σταση

Βιομηχανία

A

7222.30

Άλλες ράβδοι

Βιομηχανία

A

7222.40

Είδη με καθορισμένη μορφή

Βιομηχανία

A

7223.00

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες

Βιομηχανία

A

72.24

Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρω
τογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκρά
ματα:

7224.10

Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1600

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

7224.90

Άλλα

72.25

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλά
τος 600 mm ή περισσότερο:

7225.1

Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»:

7225.11

Σε κόκκους καθορισμένης μορφής

Βιομηχανία

A

7225.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

7225.30

Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυ
λιγμένα

Βιομηχανία

A

7225.40

Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περι
τυλιγμένα

Βιομηχανία

A

7225.50

Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Βιομηχανία

A

7225.9

Άλλα:

7225.91

Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

Βιομηχανία

A

7225.92

Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

A

7225.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

72.26

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλά
τος κατώτερο των 600 mm:

7226.1

Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»:

7226.11

Σε κόκκους καθορισμένης μορφής

Βιομηχανία

A

7226.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

7226.20

Από ταχυχάλυβες

Βιομηχανία

A

7226.9

Άλλα:

7226.91

Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

Βιομηχανία

A

7226.92

Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Βιομηχανία

A

7226.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1601

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

72.27

Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα:

7227.10

Από ταχυχάλυβες

Βιομηχανία

A

7227.20

Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους

Βιομηχανία

A

7227.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

72.28

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκρά
ματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή
από όχι σε κράμα χάλυβες:

7228.10

Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής

Βιομηχανία

A

7228.20

Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους

Βιομηχανία

A

7228.30

Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση

Βιομηχανία

A

7228.40

Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί

Βιομηχανία

A

7228.50

Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή
κατάσταση

Βιομηχανία

A

7228.60

Άλλες ράβδοι

Βιομηχανία

A

7228.70

Είδη με καθορισμένη μορφή

Βιομηχανία

A

7228.80

Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις

Βιομηχανία

A

72.29

Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα:

7229.20

Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους

Βιομηχανία

A

7229.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

73.01

Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διά
τρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη
με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση,
από σίδηρο ή χάλυβα:

7301.10

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

Βιομηχανία

A

7301.20

Είδη με καθορισμένη μορφή

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1602

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

73.02

Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο
ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές,
κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλει
διών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών,
στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήρι
ξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση
του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για
την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτρο
χιών:

7302.10

Σιδηροτροχιές

Βιομηχανία

A

7302.30

Κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλει
διών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών

Βιομηχανία

A

7302.40

Συνδετήρες και πλάκες στήριξης

Βιομηχανία

A

7302.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7303.00

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα,
από χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

A

73.04

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα,
χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:

7304.1

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για
τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:

7304.11

Από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

A

7304.19

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7304.2

Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των
φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύ
πων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αε
ρίου:

7304.22

Διατρητικά στελέχη από ανοξείδωτους χάλυβες

Βιομηχανία

A

7304.23

Άλλα διατρητικά στελέχη

Βιομηχανία

A

7304.24

Άλλοι, από ανοξείδωτους χάλυβες

Βιομηχανία

A

7304.29

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7304.3

Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χά
λυβες:

7304.31

Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Βιομηχανία

A

7304.39

Άλλοι:

7304.39.35

Με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 25 mm ή εξωτερική
διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει τα 170 mm

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1603

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

7304.39.90

Άλλοι

7304.4

Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες:

7304.41

Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Βιομηχανία

A

7304.49

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7304.5

Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα:

7304.51

Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Βιομηχανία

A

7304.59

Άλλοι:

7304.59.45

Με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 25 mm ή εξωτερική
διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει τα 170 mm

Βιομηχανία

A

7304.59.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7304.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

73.05

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινω
μένοι), κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο που υπερ
βαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα:

7305.1

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για
τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:

7305.11

Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο
και συλλίπασμα)

Βιομηχανία

A

7305.12

Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι

Βιομηχανία

A

7305.19

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7305.20

Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των
φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή
πετρελαίου ή αερίου

Βιομηχανία

A

7305.3

Άλλοι, συγκολλημένοι:

7305.31

Συγκολλημένοι κατά μήκος:

7305.31.10

Υδροηλεκτρικοί αγωγοί υψηλής πίεσης από χάλυβα, με εσω
τερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει τα
400 mm και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα
10,5 mm

Βιομηχανία

A

7305.31.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1604

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7305.39

Άλλοι:

7305.39.10

Υδροηλεκτρικοί αγωγοί υψηλής πίεσης από χάλυβα, με εσω
τερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει τα
400 mm και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα
10,5 mm

Βιομηχανία

A

7305.39.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7305.90

Άλλοι:

7305.90.10

Υδροηλεκτρικοί αγωγοί υψηλής πίεσης από χάλυβα, με εσω
τερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει τα
400 mm και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα
10,5 mm

Βιομηχανία

A

7305.90.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

73.06

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή
κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα
που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα:

7306.1

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για
τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:

7306.11

Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες

Βιομηχανία

A

7306.19

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7306.2

Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των
φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται
για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:

7306.21

Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες

Βιομηχανία

A

7306.29

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7306.30

Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από
αμιγείς χάλυβες:

7306.30.10

Με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm, γαλβανι
σμένοι

Βιομηχανία

A

7306.30.20

Με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm, μη γαλ
βανισμένοι

Βιομηχανία

A

7306.30.30

Με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 2 mm, γαλβανισμέ
νοι

Βιομηχανία

A

7306.30.40

Με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 2 mm, μη γαλβανι
σμένοι

Βιομηχανία

A

7306.40

Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους
χάλυβες

Βιομηχανία

A

7306.50

Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβο
κράματα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1605

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7306.6

Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική:

7306.61

Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής:

7306.61.10

Με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm

Βιομηχανία

A

7306.61.20

Με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 2 mm

Βιομηχανία

A

7306.69

Με τομή άλλη από την κυκλική, άλλη από την τετράγωνη ή
ορθογώνια:

7306.69.10

Με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm

Βιομηχανία

A

7306.69.20

Με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 2 mm

Βιομηχανία

A

7306.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

73.07

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλή
ματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:

7307.1

Χυτά:

7307.11

Από μη ελατό χυτοσίδηρο:

7307.11.10

Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται
για διοχέτευση με πίεση

Βιομηχανία

A

7307.11.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7307.19

Άλλα:

7307.19.10

Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται
για διοχέτευση με πίεση

Βιομηχανία

A

7307.19.80

Άλλα, από χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

A

7307.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7307.2

Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες:

7307.21

Συζευκτήρες:

7307.21.10

Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται
για διοχέτευση με πίεση

Βιομηχανία

A

7307.21.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7307.22

Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:

7307.22.10

Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται
για διοχέτευση με πίεση

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1606

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

7307.22.90

Άλλα

7307.23

Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:

7307.23.10

Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται
για διοχέτευση με πίεση

Βιομηχανία

A

7307.23.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7307.29

Άλλα:

7307.29.10

Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται
για διοχέτευση με πίεση

Βιομηχανία

A

7307.29.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7307.9

Άλλα:

7307.91

Συζευκτήρες:

7307.91.10

Για σωλήνες καθόδου και υδρορροές

Βιομηχανία

A

7307.91.20

Για αγωγούς ηλεκτρικών καλωδιώσεων

Βιομηχανία

A

7307.91.35

Περαστού τύπου, με εσωτερική διάσταση της εγκάρσιας το
μής 25 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα
1 200 mm (με εξαίρεση εκείνους που χρησιμοποιούνται σε
αγωγούς ηλεκτρικών καλωδιώσεων και σωλήνες καθόδου και
υδρορροές)

Βιομηχανία

A

7307.91.40

Άλλοι, με εσωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής 400 mm
ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 610 mm

Βιομηχανία

A

7307.91.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7307.92

Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:

7307.92.10

Για σωλήνες καθόδου και υδρορροές

Βιομηχανία

A

7307.92.20

Για αγωγούς ηλεκτρικών καλωδιώσεων

Βιομηχανία

A

7307.92.30

Στοιχεία σωλήνων διακλάδωσης και στοιχεία σχήματος Y, για
σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα
30 mm (με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται σε αγω
γούς ηλεκτρικών καλωδιώσεων και σωλήνες καθόδου και
υδρορροές)

Βιομηχανία

A

7307.92.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1607

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7307.93

Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:

7307.93.10

Για σωλήνες καθόδου και υδρορροές

Βιομηχανία

A

7307.93.20

Για αγωγούς ηλεκτρικών καλωδιώσεων

Βιομηχανία

A

7307.93.30

Στοιχεία σωλήνων διακλάδωσης και στοιχεία σχήματος Y, για
σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα
30 mm (με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται σε αγω
γούς ηλεκτρικών καλωδιώσεων και σωλήνες καθόδου και
υδρορροές)

Βιομηχανία

A

7307.93.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7307.99

Άλλα:

7307.99.10

Για σωλήνες καθόδου και υδρορροές

Βιομηχανία

A

7307.99.20

Για αγωγούς ηλεκτρικών καλωδιώσεων

Βιομηχανία

A

7307.99.30

Στοιχεία σωλήνων διακλάδωσης και στοιχεία σχήματος Y, για
σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα
30 mm (με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται σε αγω
γούς ηλεκτρικών καλωδιώσεων και σωλήνες καθόδου και
υδρορροές)

Βιομηχανία

A

7307.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

73.08

Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία
γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι,
σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους,
περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτο
σίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της
κλάσης 94.06. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη
μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χά
λυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατα
σκευές:

7308.10

Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών

Βιομηχανία

A

7308.20

Πύργοι και πυλώνες:

7308.20.10

Πυλώνες για τηλεγραφικές γραμμές ή ηλεκτροφόρες γραμμές

Βιομηχανία

A

7308.20.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7308.30

Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περβάζια και κατώ
φλια:

7308.30.10

Πόρτες ή θύρες ανελκυστήρων

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1608

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

7308.30.90

Άλλοι

7308.40

Υλικό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλουπάρισμα του μπε
τόν, τα υποστηρίγματα τοίχων ή για υποστυλώσεις:

7308.40.10

Συσκευές εξόρυξης

Βιομηχανία

A

7308.40.90

Άλλο

Βιομηχανία

A

7308.90

Άλλα:

7308.90.30

Σπειροειδείς σωλήνες εκφόρτωσης. Καπνοδόχοι

Βιομηχανία

A

7308.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7309.00

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις
ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαί
νει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και
με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Βιομηχανία

A

73.10

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια
δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγρο
ποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρη
τικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή
θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμο
μόνωση:

7310.10

Με χωρητικότητα 50 l ή περισσότερο:

7310.10.10

Κωνικά τύμπανα από χάλυβα με χωρητικότητα 235 l ή περισ
σότερο

Βιομηχανία

A

7310.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7310.2

Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 l:

7310.21

Κουτιά για να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (ser
tissage)

Βιομηχανία

A

7310.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

7311.00

Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο,
σίδηρο ή χάλυβα:

7311.00.20

Κατασκευής με συγκόλληση, τα οποία φέρουν με ανεξίτηλη
μελάνη ένδειξη χωρητικότητας σε νερό 1,5 l ή περισσότερο
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 114 l, και τα οποία προορίζο
νται για υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο

Βιομηχανία

A

7311.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1609

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

73.12

Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα), καλώδια (πολύκλωνα
συρματόσχοινα), πλεξίδες, αρτάνες (σαμπάνια) και παρόμοια
είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτε
χνία:

7312.10

Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα) και καλώδια (πολύκλωνα
συρματόσχοινα):

7312.10.10

Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα), από σύρματα που είναι
επενδυμένα, επικαλυμμένα ή επιστρωμένα με κράματα με
βάση τον χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

Βιομηχανία

A

7312.10.15

Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα), από σύρματα που είναι
επενδυμένα, επικαλυμμένα ή επιστρωμένα με κασσίτερο

Βιομηχανία

A

7312.10.20

Άλλοι κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα)

Βιομηχανία

A

7312.10.25

Καλώδια, από σύρματα που δεν είναι επενδυμένα, επικαλυμ
μένα ή επιστρωμένα

Βιομηχανία

A

7312.10.40

Καλώδια, από σύρματα που είναι επενδυμένα, επικαλυμμένα ή
επιστρωμένα με ψευδάργυρο

Βιομηχανία

A

7312.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7312.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7313.00

Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστρέμματα
αγκαθωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο (τσέρκι) σιδήρου ή χά
λυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις

Βιομηχανία

A

73.14

Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από
σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγ
μένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα:

7314.1

Μεταλλικά υφασμένα υφάσματα:

7314.12

Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές, από
ανοξείδωτο χάλυβα:

7314.12.10

Με 4 ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 10 ανοίγ
ματα ανά cm τόσο στο στημόνι όσο και στο υφάδι

Βιομηχανία

A

7314.12.20

Με περισσότερα από 10 αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 80
ανοίγματα ανά cm στο υφάδι

Βιομηχανία

A

7314.12.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7314.14

Άλλα μεταλλικά υφάσματα, από ανοξείδωτο χάλυβα:

7314.14.10

Δίκτυ προστασίας από τα έντομα, από συρμάτινο πλέγμα με
5 ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 7 ανοίγματα
ανά cm τόσο στο στημόνι όσο και στο υφάδι, υφασμένο από
σύρμα με διάσταση της εγκάρσιας τομής που δεν υπερβαίνει
τα 0,32 mm

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7314.14.20

Με 4 ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 10 ανοίγ
ματα ανά cm τόσο στο στημόνι όσο και στο υφάδι (με εξαί
ρεση το δίκτυ προστασίας από τα έντομα)

Βιομηχανία

A

7314.14.30

Με περισσότερα από 10 αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 80
ανοίγματα ανά cm τόσο στο στημόνι όσο και στο υφάδι

Βιομηχανία

A

7314.14.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7314.19

Άλλα:

7314.19.20

Δίκτυ προστασίας από τα έντομα, από ύλες συρμάτινου πλέγ
ματος με 5 ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 7
ανοίγματα ανά cm τόσο στο στημόνι όσο και στο υφάδι,
υφασμένο από σύρμα με διάσταση της εγκάρσιας τομής που
δεν υπερβαίνει τα 0,32 mm

Βιομηχανία

A

7314.19.30

Με 4 ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 10 ανοίγ
ματα ανά cm τόσο στο στημόνι όσο και στο υφάδι (με εξαί
ρεση το δίκτυ προστασίας από τα έντομα)

Βιομηχανία

A

7314.19.40

Με περισσότερα από 10 αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 80
ανοίγματα ανά cm τόσο στο στημόνι όσο και στο υφάδι

Βιομηχανία

A

7314.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7314.20

Πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντη
σης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της
εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 mm και των
οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 cm2

Βιομηχανία

A

7314.3

Άλλα πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συν
άντησης:

7314.31

Επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

A

7314.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

7314.4

Άλλα μεταλλικά πλέγματα και διχτυωτά:

7314.41

Επιψευδαργυρωμένα

Βιομηχανία

A

7314.42

Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

A

7314.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

7314.50

Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγμα
τος)

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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EL

Κωδικός

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

73.15

Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σί
δηρο ή χάλυβα:

7315.1

Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους:

7315.11

Αλυσίδες με κυλίνδρους:

7315.11.10

Mεταφορική αλυσίδα με ράουλο και τριβέα με κυλίνδρους με
μάζα 20 kg/m ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα
50 kg/m

Βιομηχανία

A

7315.11.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

7315.12

Άλλες αλυσίδες και αλυσιδάκια:

7315.12.35

Αρθρωτή μεταφορική αλυσίδα, με μάζα 0,8 kg/m ή περισσό
τερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1,4 kg/m και με πλάτος
50 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 80 mm

Βιομηχανία

A

7315.12.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

7315.19

Μέρη:

7315.19.10

Mεταφορικής αλυσίδας με ράουλο και τριβέα, τα ακόλουθα,
κατά μάζα ανά τεμάχιο: πείροι — που υπερβαίνουν τα
300 g, τριβείς — που υπερβαίνουν τα 190 g, ράουλα —
που υπερβαίνουν τα 800 g και πλευρικές πλάκες — που
υπερβαίνουν τα 950 g

Βιομηχανία

A

7315.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7315.20

Αλυσίδες αντιολισθητικές

Βιομηχανία

A

7315.8

Άλλες αλυσίδες και αλυσιδάκια:

7315.81

Αλυσίδες με κρίκους με στηρίγματα

Βιομηχανία

A

7315.82

Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους:

7315.82.01

Οι κρίκοι τους είναι κατασκευασμένοι από σιδερένια ή χαλύ
βδινα σύρματα ή ράβδους κυκλικής διατομής, με διάμετρο
μικρότερη από 4 mm

Βιομηχανία

A

7315.82.03

Οι κρίκοι τους είναι κατασκευασμένοι από σιδερένια ή χαλύ
βδινα σύρματα ή ράβδους κυκλικής διατομής, με διάμετρο
4 mm ή μεγαλύτερη αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm

Βιομηχανία

A

7315.82.05

Οι κρίκοι τους είναι κατασκευασμένοι από σιδερένια ή χαλύ
βδινα σύρματα ή ράβδους κυκλικής διατομής, με διάμετρο
που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 mm

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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EL
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Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7315.82.07

Οι κρίκοι τους είναι κατασκευασμένοι από σιδερένια ή χαλύ
βδινα σύρματα ή ράβδους κυκλικής διατομής, με διάμετρο
που υπερβαίνει τα 20 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 36 mm

Βιομηχανία

A

7315.82.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

7315.89

Άλλες:

7315.89.10

Αλυσίδες μετάδοσης, μεταφοράς ή ανύψωσης

Βιομηχανία

A

7315.89.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

7315.90

Άλλα μέρη:

7315.90.10

Για αλυσίδες μετάδοσης, μεταφοράς ή ανύψωσης ή αλυσίδες
με συγκολλημένους κρίκους

Βιομηχανία

A

7315.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7316.00

Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο,
σίδηρο ή χάλυβα

Βιομηχανία

A

7317.00

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες
από κυματοειδές έλασμα ή λοξότμητοι (με εξαίρεση εκείνα
της κλάσης 83.05) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σί
δηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαί
ρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό:

7317.00.02

Ακέφαλα καρφιά με μυτερά στελέχη στο ένα άκρο τους, που
παρουσιάζονται σε πλακέτες

Βιομηχανία

A

7317.00.04

Μυτερά κοχλιωτά καρφιά με συστρεμμένα στελέχη και κεφά
λια χωρίς σχισμή

Βιομηχανία

A

7317.00.06

Άλλα ακέφαλα καρφιά

Βιομηχανία

A

7317.00.15

Πινέζες. Συνδετήρες μυτεροί

Βιομηχανία

A

7317.00.40

Συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή λοξότμητοι

Βιομηχανία

A

7317.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

73.18

Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με
σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανό
καρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέ
λες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορί
ζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:

7318.1

Είδη με σπείρωμα:

7318.11

Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια)

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κωδικός

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7318.12

Άλλα (κοχλίες για ξύλα)

Βιομηχανία

A

7318.13

Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα

Βιομηχανία

A

7318.14

Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν
κατά το βίδωμά τους

Βιομηχανία

A

7318.15

Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόχλια
(παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους:

7318.15.26

Βίδες με σπείρωμα

Βιομηχανία

A

7318.15.33

Βίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται κοχλίες με σπείρωμα στο
ένα άκρο, κοχλίες με σπείρωμα και στα δύο άκρα και κοχλίες
με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος του κορμού) οι οποίες προο
ρίζονται για χρήση σε αεροσκάφη

Βιομηχανία

A

7318.15.35

Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες (όπου περιλαμβάνονται κο
χλίες με σπείρωμα στο ένα άκρο, κοχλίες με σπείρωμα και
στα δύο άκρα και κοχλίες με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος
του κορμού), από ανοξείδωτο χάλυβα (με εξαίρεση τους κο
χλίες και τις βίδες πλήρους σπειρώματος και εξαγωνικής κε
φαλής)

Βιομηχανία

A

7318.15.37

Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, πλήρους σπειρώματος και
εξαγωνικής κεφαλής, από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

A

7318.15.39

Άλλοι κοχλίες, πλήρους σπειρώματος και εξαγωνικής κεφα
λής (με εξαίρεση εκείνους από ανοξείδωτο χάλυβα)

Βιομηχανία

A

7318.15.41

Κοχλίες με σπείρωμα στο ένα άκρο, κοχλίες με σπείρωμα και
στα δύο άκρα και κοχλίες με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος
του κορμού (με εξαίρεση εκείνους από ανοξείδωτο χάλυβα
και εκείνους που προορίζονται για χρήση σε αεροσκάφη)

Βιομηχανία

A

7318.15.43

Άλλες βίδες (με εξαίρεση τους κοχλίες με σπείρωμα στο ένα
άκρο, κοχλίες με σπείρωμα και στα δύο άκρα και κοχλίες με
σπείρωμα καθ' όλο το μήκος του κορμού) εξαγωνικής κεφα
λής

Βιομηχανία

A

7318.15.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

7318.16

Περικόχλια (παξιμάδια):

7318.16.05

Που προορίζονται για χρήση σε αεροσκάφη

Βιομηχανία

A

7318.16.10

Από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

A

7318.16.20

Εξαγωνικά τυφλά περικόχλια, εξαγωνικά περικόχλια με μη με
ταλλικά παρεμβύσματα, εξαγωνικά περικόχλια με πατούρα
και εξαγωνικά περικόχλια αυτοασφαλιζόμενα

Βιομηχανία

A

7318.16.30

Άλλα, εξαγωνικά περικόχλια

Βιομηχανία

A

7318.16.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7318.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7318.2

Είδη χωρίς βόλτες:

7318.21

Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και
άλλες ροδέλες ασφαλείας:

7318.21.10

Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια, σχι
στές ή διπλής περιέλιξης

Βιομηχανία

A

7318.21.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

7318.22

Άλλες ροδέλες

Βιομηχανία

A

7318.23

Καζανόκαρφα (πριτσίνια)

Βιομηχανία

A

7318.24

Σφήνες και περόνες σύνδεσης

Βιομηχανία

A

7318.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

73.19

Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, βελονά
κια, κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από
σίδηρο ή χάλυβα. Παραμάνες και άλλες καρφίτσες, από σί
δηρο ή χάλυβα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού:

7319.40

Παραμάνες και άλλες καρφίτσες

Βιομηχανία

A

7319.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

73.20

Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα:

7320.10

Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους

Βιομηχανία

A

7320.20

Ελατήρια ελικοειδή:

7320.20.10

Με διάμετρο σύρματος μεγαλύτερη από 1,32 mm αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 2,43 mm

Βιομηχανία

A

7320.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7320.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

73.21

Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμ
βάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθη
τικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες ψησίματος (μπάρ
μπεκιου), μαγκάλια, καμινέτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγη
τών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή
χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή
χάλυβα:

7321.1

Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών:

7321.11

Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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EL
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7321.12

Με υγρά καύσιμα

Βιομηχανία

A

7321.19

Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά
καύσιμα

Βιομηχανία

A

7321.8

Άλλες συσκευές:

7321.81

Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα

Βιομηχανία

A

7321.82

Με υγρά καύσιμα

Βιομηχανία

A

7321.89

Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά
καύσιμα

Βιομηχανία

A

7321.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

73.22

Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση
μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή
χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους
οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επί
σης να λειτουργήσουν ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζό
μενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν
ανεμιστήρα ή φυσητήρα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από
χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα:

7322.1

Ψυγεία και τα μέρη τους:

7322.11

Από χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

A

7322.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

7322.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

73.23

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη
τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Μαλλί από σίδηρο
ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και
παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες
χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα:

7323.10

Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσα
βούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη
στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

Βιομηχανία

A

7323.9

Άλλα:

7323.91

Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα

Βιομηχανία

A

7323.92

Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα

Βιομηχανία

A

7323.93

Από ανοξείδωτο χάλυβα:

7323.93.20

Κοίλα σκεύη μαγειρείου ή επιτραπέζια (με εξαίρεση τα επάρ
γυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1616

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7323.93.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7323.94

Από σίδηρο (εκτός από εκείνα από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα,
σμαλτωμένα

Βιομηχανία

A

7323.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

73.24

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσί
δηρο, σίδηρο ή χάλυβα:

7324.10

Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα

Βιομηχανία

A

7324.2

Μπανιέρες:

7324.21

Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες:

7324.21.10

Επάργυρες, επίχρυσες ή επιπλατινωμένες

Βιομηχανία

A

7324.21.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

7324.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

7324.90

Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μέρη

Βιομηχανία

A

73.25

Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χά
λυβα:

7325.10

Από μη ελατό χυτοσίδηρο

Βιομηχανία

A

7325.9

Άλλα:

7325.91

Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία

Βιομηχανία

A

7325.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

73.26

Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:

7326.1

Σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα:

7326.11

Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία

Βιομηχανία

A

7326.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

7326.20

Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα:

7326.20.10

Συρματοκιβώτια

Βιομηχανία

A

7326.20.30

Υποστηρίγματα κάλυκα, που χρησιμοποιούνται συνήθως από
τους ανθοπώλες για τα γαρίφαλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1617

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7326.20.40

Συσκευές συλλογής και ξήρανσης φύλλων καπνού με σπει
ροειδή άγκιστρα συγκράτησης

Βιομηχανία

A

7326.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7326.90

Άλλα:

7326.90.10

Σφιγκτήρες σωλήνα

Βιομηχανία

A

7326.90.50

Μεταλλικές ράχες για ημερολόγια τοίχου

Βιομηχανία

A

7326.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7401.00

Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση
του χαλκού)

Βιομηχανία

A

7402.00

Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκ
τρολυτικό καθαρισμό

Βιομηχανία

A

74.03

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη
μορφή:

7403.1

Χαλκός καθαρισμένος:

7403.11

Κάθοδοι και τμήματα καθόδων

Βιομηχανία

A

7403.12

Ράβδοι για σύρμα (wire-bars)

Βιομηχανία

A

7403.13

Χελώνες (billettes)

Βιομηχανία

A

7403.19

Άλλος

Βιομηχανία

A

7403.2

Κράματα χαλκού:

7403.21

Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

Βιομηχανία

A

7403.22

Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)

Βιομηχανία

A

7403.29

Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μάνες της
κλάσης 74.05)

Βιομηχανία

A

7404.00

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού

Βιομηχανία

A

7405.00

Κράματα μητρικά χαλκού

Βιομηχανία

A

74.06

Σκόνες και ψήγματα χαλκού:

7406.10

Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λέπια

Βιομηχανία

A

7406.20

Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1618

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

Βιομηχανία

A

74.07

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό:

7407.10

Από χαλκό καθαρισμένο

7407.2

Από κράματα χαλκού:

7407.21

Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

7407.29

Άλλα:

7407.29.10

Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιοψευδάργυρο (maillechort) (με εξαίρεση είδη με καθορισμένη
μορφή κοίλα)

Βιομηχανία

A

7407.29.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

74.08

Σύρματα από χαλκό:

7408.1

Από χαλκό καθαρισμένο:

7408.11

Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής
υπερβαίνει τα 6 mm

Βιομηχανία

A

7408.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

7408.2

Από κράματα χαλκού:

7408.21

Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

Βιομηχανία

A

7408.22

Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιοψευδάργυρο (maillechort)

Βιομηχανία

A

7408.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

74.09

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαί
νει τα 0,15 mm:

7409.1

Από χαλκό καθαρισμένο:

7409.11

Περιελιγμένα

Βιομηχανία

A

7409.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

7409.2

Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):

7409.21

Περιελιγμένα

Βιομηχανία

A

7409.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1619

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7409.3

Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο):

7409.31

Περιελιγμένα

Βιομηχανία

A

7409.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

7409.40

Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιοψευδάργυρο (maillechort)

Βιομηχανία

A

7409.90

Από άλλα κράματα χαλκού

Βιομηχανία

A

74.10

Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή
κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια
υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,15 mm (μη
περιλαμβανομένου του υποθέματος):

7410.1

Χωρίς υπόθεμα:

7410.11

Από χαλκό καθαρισμένο

Βιομηχανία

A

7410.12

Από κράματα χαλκού

Βιομηχανία

A

7410.2

Σε υπόθεμα:

7410.21

Από χαλκό καθαρισμένο

Βιομηχανία

A

7410.22

Από κράματα χαλκού

Βιομηχανία

A

74.11

Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό:

7411.10

Από χαλκό καθαρισμένο:

7411.10.10

Με εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που δεν υπερ
βαίνει τα 115 mm

Βιομηχανία

A

7411.10.40

Με εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει
τα 115 mm

Βιομηχανία

A

7411.2

Από κράματα χαλκού:

7411.21

Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):

7411.21.15

Με εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που δεν υπερ
βαίνει τα 115 mm (με εξαίρεση εκείνους με εξωτερική διά
σταση της εγκάρσιας τομής που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 0,3 mm)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1620

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

7411.21.90

Άλλοι

7411.22

Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιοψευδάργυρο (maillechort):

7411.22.10

Με εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που δεν υπερ
βαίνει τα 115 mm

Βιομηχανία

A

7411.22.40

Με εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει
τα 115 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 152 mm

Βιομηχανία

A

7411.29

Άλλοι:

7411.29.10

Με εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που δεν υπερ
βαίνει τα 115 mm

Βιομηχανία

A

7411.29.40

Με εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει
τα 115 mm

Βιομηχανία

A

74.12

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλή
ματα), από χαλκό:

7412.10

Από χαλκό καθαρισμένο:

7412.10.10

Στοιχεία σωλήνων διακλάδωσης, στοιχεία σχήματος Y και
σύνδεσμοι, για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου που δεν υπερ
βαίνει τα 25,4 mm

Βιομηχανία

A

7412.10.80

Άλλα, για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου μικρότερης από
12,7 mm

Βιομηχανία

A

7412.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7412.20

Από κράματα χαλκού:

7412.20.10

Καμπύλες και ζεύξεις, από ορείχαλκο, για αγωγούς αποχέτευ
σης και λυμάτων

Βιομηχανία

A

7412.20.20

Στοιχεία σωλήνων διακλάδωσης, στοιχεία σχήματος Y και
σύνδεσμοι, για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου που δεν υπερ
βαίνει τα 25,4 mm

Βιομηχανία

A

7412.20.80

Άλλα, για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου μικρότερης από
12,7 mm

Βιομηχανία

A

7412.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1621

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7413.00

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από
χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία:

7413.00.30

Καλώδια, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Ηλεκτρικά σύρματα ή
καλώδια

Βιομηχανία

A

7413.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

74.15

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί (με εξαί
ρεση εκείνα της κλάσης 83.05) και παρόμοια είδη, από
χαλκό ή με στέλεχος από σίδερο ή χάλυβα και κεφάλι από
χαλκό. Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), κοχλιωτά άγκι
στρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια) κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύν
δεσης, παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνο
νται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως
ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:

7415.10

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρό
μοια είδη

Βιομηχανία

A

7415.2

Άλλα είδη, χωρίς σπείρωμα:

7415.21

Παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και
οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)

Βιομηχανία

A

7415.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

7415.3

Άλλα είδη, με σπείρωμα:

7415.33

Κοχλίες. Βίδες και περικόχλια (παξιμάδια)

Βιομηχανία

A

7415.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

74.18

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυ
τών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και πα
ρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες
χρήσεις Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:

7418.10

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυ
τών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και πα
ρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες
χρήσεις:

7418.10.10

Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον κα
θαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

Βιομηχανία

A

7418.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7418.20

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

74.19

Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:

7419.10

Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1622

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7419.9

Άλλα:

7419.91

Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση
ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα

Βιομηχανία

A

7419.99

Άλλα:

7419.99.10

Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από
σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε
μορφή πλέγματος)

Βιομηχανία

A

7419.99.20

Ελατήρια

Βιομηχανία

A

7419.99.30

Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των
τύπων που χρησιμεύουν για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη
τους, από χαλκό

Βιομηχανία

A

7419.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

75.01

Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων
του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουρ
γίας του νικελίου:

7501.10

Θειούχα συμπήγματα νικελίου

Βιομηχανία

A

7501.20

Συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδια
μέσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου

Βιομηχανία

A

75.02

Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή:

7502.10

Νικέλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

A

7502.20

Κράματα νικελίου

Βιομηχανία

A

7503.00

Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου

Βιομηχανία

A

7504.00

Σκόνες και ψήγματα νικελίου

Βιομηχανία

A

75.05

Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο:

7505.1

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής:

7505.11

Από νικέλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

A

7505.12

Από κράματα νικελίου

Βιομηχανία

A

7505.2

Σύρματα:

7505.21

Από νικέλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

A

7505.22

Από κράματα νικελίου

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1623

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

75.06

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο:

7506.10

Από νικέλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

A

7506.20

Από κράματα νικελίου

Βιομηχανία

A

75.07

Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύν
δεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο:

7507.1

Σωλήνες κάθε είδους:

7507.11

Από νικέλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

A

7507.12

Από κράματα νικελίου

Βιομηχανία

A

7507.20

Εξαρτήματα σωληνώσεων

Βιομηχανία

A

75.08

Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο:

7508.10

Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα
νικελίου

Βιομηχανία

A

7508.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

76.01

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή:

7601.10

Αργίλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

A

7601.20

Κράματα αργιλίου

Βιομηχανία

A

7602.00

Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου

Βιομηχανία

A

76.03

Σκόνες και ψήγματα αργιλίου:

7603.10

Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λέπια

Βιομηχανία

A

7603.20

Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα

Βιομηχανία

A

76.04

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:

7604.10

Από αργίλιο όχι σε κράμα:

7604.10.30

Για πτερύγια ανεμογεννητριών

Βιομηχανία

A

7604.10.35

Ράβδοι, με μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής που δεν
υπερβαίνει τα 160 mm

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1624

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7604.10.65

Είδη καθορισμένης μορφής, με μέγιστη διάσταση της εγκάρ
σιας τομής που δεν υπερβαίνει τα 370 mm

Βιομηχανία

A

7604.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7604.2

Από κράματα αργιλίου:

7604.21

Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα:

7604.21.15

Με μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που δεν
υπερβαίνει τα 370 mm

Βιομηχανία

A

7604.21.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7604.29

Άλλα:

7604.29.15

Ράβδοι, με μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερ
βαίνει τα 7,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 160 mm

Βιομηχανία

A

7604.29.65

Είδη καθορισμένης μορφής, με μέγιστη διάσταση της εγκάρ
σιας τομής που δεν υπερβαίνει τα 370 mm

Βιομηχανία

A

7604.29.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

76.05

Σύρματα από αργίλιο:

7605.1

Από αργίλιο όχι σε κράμα:

7605.11

Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής
υπερβαίνει τα 7 mm:

7605.11.05

Κυκλικά, περιελιγμένα, όχι σε πηνία, με μάζα που υπερβαίνει
τα 800 kg/πηνίο

Βιομηχανία

A

7605.11.80

Άλλα, με μάζα που υπερβαίνει τα 20 kg/πηνίο

Βιομηχανία

A

7605.11.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7605.19

Άλλα:

7605.19.05

Κυκλικά, περιελιγμένα, όχι σε πηνία, με μάζα που υπερβαίνει
τα 800 kg/πηνίο

Βιομηχανία

A

7605.19.80

Άλλα, με μάζα που υπερβαίνει τα 20 kg/πηνίο

Βιομηχανία

A

7605.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1625

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7605.2

Από κράματα αργιλίου:

7605.21

Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής
υπερβαίνει τα 7 mm

Βιομηχανία

A

7605.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

76.06

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερ
βαίνει τα 0,2 mm:

7606.1

Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:

7606.11

Από αργίλιο όχι σε κράμα:

7606.11.07

Που περιέχουν, κατά μάζα, όχι περισσότερο από 99,9 τοις
εκατό αργίλιο, σε στρώσεις ή επιχρισμένο σε μία ή και στις
δύο όψεις με βαφή, σμάλτο ή πλαστικές ύλες [εξαιρείται το
αντιολισθητικό δάπεδο με ανάγλυφα σχέδια (πλάκα σκαλοπα
τιού)]

Βιομηχανία

A

7606.11.17

Που περιέχουν, κατά μάζα, όχι περισσότερο από 99,9 τοις
εκατό αργίλιο, μη επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με βαφή,
σμάλτο ή πλαστικές ύλες [εξαιρούνται το αντιολισθητικό δά
πεδο με ανάγλυφα σχέδια (πλάκα σκαλοπατιού) και εκείνο
που είναι διάτρητο]

Βιομηχανία

A

7606.11.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7606.12

Από κράματα αργιλίου:

7606.12.07

Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα σε μία ή και στις δύο όψεις με
βαφή, σμάλτο ή πλαστικές ύλες, με πάχος που υπερβαίνει τα
0,25 mm και με πλάτος που υπερβαίνει τα 100 mm [εξαι
ρούνται το αντιολισθητικό δάπεδο με ανάγλυφα σχέδια
(πλάκα σκαλοπατιού) και εκείνο που είναι διάτρητο]

Βιομηχανία

A

7606.12.17

Μη επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με βαφή, σμάλτο ή πλαστι
κές ύλες [εξαιρούνται το αντιολισθητικό δάπεδο με ανάγλυφα
σχέδια (πλάκα σκαλοπατιού), εκείνο που είναι διάτρητο και
εκείνο που περιέχει, κατά μάζα, περισσότερο από 0,5 τοις
εκατό χαλκό, 6 τοις εκατό μαγνήσιο ή 4 τοις εκατό πυρίτιο]

Βιομηχανία

A

7606.12.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7606.9

Άλλα:

7606.91

Από αργίλιο όχι σε κράμα:

7606.91.07

Που περιέχουν, κατά μάζα, όχι περισσότερο από 99,9 τοις
εκατό αργίλιο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο σε μία ή και στις
δύο όψεις με βαφή, σμάλτο ή πλαστικές ύλες [εξαιρούνται το
αντιολισθητικό δάπεδο με ανάγλυφα σχέδια (πλάκα σκαλοπα
τιού) και εκείνο που είναι διάτρητο]

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1626

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7606.91.17

Που περιέχουν, κατά μάζα, όχι περισσότερο από 99,9 τοις
εκατό αργίλιο, μη επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με βαφή,
σμάλτο ή πλαστικές ύλες [εξαιρούνται το αντιολισθητικό δά
πεδο με ανάγλυφα σχέδια (πλάκα σκαλοπατιού) και εκείνο
που είναι διάτρητο]

Βιομηχανία

A

7606.91.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7606.92

Από κράματα αργιλίου:

7606.92.07

Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα σε μία ή και στις δύο όψεις με
βαφή, σμάλτο ή πλαστικές ύλες, με πάχος που υπερβαίνει τα
0,25 mm και με πλάτος που υπερβαίνει τα 100 mm [εξαι
ρούνται το αντιολισθητικό δάπεδο με ανάγλυφα σχέδια
(πλάκα σκαλοπατιού) και εκείνο που είναι διάτρητο]

Βιομηχανία

A

7606.92.17

Που περιέχουν, κατά μάζα, όχι περισσότερο από 99,9 τοις
εκατό αργίλιο, μη επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με βαφή,
σμάλτο ή πλαστικές ύλες [εξαιρούνται το αντιολισθητικό δά
πεδο με ανάγλυφα σχέδια (πλάκα σκαλοπατιού) και εκείνο
που είναι διάτρητο]

Βιομηχανία

A

7606.92.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

76.07

Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια
υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη πε
ριλαμβανομένου του υποθέματος):

7607.1

Χωρίς υπόθεμα:

7607.11

Που έχουν υποστεί απλή έλαση

Βιομηχανία

A

7607.19

Άλλα:

7607.19.10

Χαραγμένα, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 mm

Βιομηχανία

A

7607.19.25

Άλλα, αυτοκόλλητα, επικαλυμμένα με μικροσφαιρίδια από
γυαλί

Βιομηχανία

A

7607.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7607.20

Σε υπόθεμα:

7607.20.20

Μη τυπωμένα, με πάχος 0,1 mm ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 0,15 mm και με πλάτος που δεν υπερβαί
νει τα 40 mm, βερνικωμένα από τη μία μόνο όψη (εξαιρού
νται τα λαμιναρισμένα πάνω σε χαρτί ή πλαστικές ύλες και τα
ενισχυμένα με γυαλί ή ίνες σιζάλ)

Βιομηχανία

A

7607.20.25

Άλλα, αυτοκόλλητα, επικαλυμμένα με μικροσφαιρίδια από
γυαλί

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1627

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

7607.20.90

Άλλα

76.08

Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο:

7608.10

Από αργίλιο όχι σε κράμα

Βιομηχανία

A

7608.20

Από κράματα αργιλίου

Βιομηχανία

A

7609.00

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλή
ματα) από αργίλιο:

7609.00.10

Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη από τα 12,7 mm

Βιομηχανία

A

7609.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

76.10

Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών,
πύργοι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα
και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια, κιγκλιδώματα),
από αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης
94.06. Πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη
μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα
για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:

7610.10

Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περβάζια και κατώ
φλια

Βιομηχανία

A

7610.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7611.00

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις
ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια),
από αργίλιο, με χωρικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς
μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επέν
δυση ή θερμομόνωση

Βιομηχανία

A

76.12

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια
δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωλη
νωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση
τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που
δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατά
ξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:

7612.10

Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες

Βιομηχανία

A

7612.90

Άλλα:

7612.90.40

Μπιτόνια με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 500 ml

Βιομηχανία

A

7612.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1628

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7613.00

Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια

Βιομηχανία

A

76.14

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργί
λιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία:

7614.10

Με πυρήνα από χάλυβα

Βιομηχανία

A

7614.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

76.15

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυ
τών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και πα
ρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες
χρήσεις:

7615.10

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυ
τών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και πα
ρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες
χρήσεις:

7615.10.10

Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον κα
θαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

Βιομηχανία

A

7615.10.20

Κοίλα σκεύη μαγειρείου ή επιτραπέζια (με εξαίρεση τους κα
δίσκους)

Βιομηχανία

A

7615.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7615.20

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

76.16

Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο:

7616.10

Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί (με εξαίρεση εκείνα
της κλάσης 83.05), κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια),
κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφή
νες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια
είδη

Βιομηχανία

A

7616.9

Άλλα:

7616.91

Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα
αργιλίου

Βιομηχανία

A

7616.99

Άλλα:

7616.99.10

Βενετσιάνικα στορ

Βιομηχανία

A

7616.99.20

Σκαμνιά και σκάλες

Βιομηχανία

A

7616.99.30

Μεταλλικά μορφοτεμάχια για εξέλαση

Βιομηχανία

A

7616.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1629

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

78.01

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή:

7801.10

Μόλυβδος καθαρός

7801.9

Άλλος:

7801.91

Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί
κατά βάρος

Βιομηχανία

A

7801.99

Άλλος

Βιομηχανία

A

7802.00

Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου

Βιομηχανία

A

78.04

Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο. Σκόνες και ψήγ
ματα από μόλυβδο:

7804.1

Πλάκες, φύλλα και ταινίες:

7804.11

Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm
(χωρίς το υπόθεμα)

Βιομηχανία

A

7804.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

7804.20

Σκόνες και ψήγματα

Βιομηχανία

A

7806.00

Άλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο

Βιομηχανία

A

79.01

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:

7901.1

Ψευδάργυρος αμιγής:

7901.11

Που περιέχει κατά μάζα 99,99 τοις εκατό ή περισσότερο
ψευδάργυρο

Βιομηχανία

A

7901.12

Που περιέχει κατά μάζα λιγότερο από 99,99 τοις εκατό ψευ
δάργυρο

Βιομηχανία

A

7901.20

Κράματα ψευδαργύρου

Βιομηχανία

A

7902.00

Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου

Βιομηχανία

A

79.03

Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου:

7903.10

Σκόνες ψευδαργύρου

Βιομηχανία

A

7903.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

7904.00

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευ
δάργυρο

Βιομηχανία

A

7905.00

Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1630

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

7907.00

Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

80.01

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή:

8001.10

Κασσίτερος αμιγής

Βιομηχανία

A

8001.20

Κράματα κασσιτέρου

Βιομηχανία

A

8002.00

Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου

Βιομηχανία

A

8003.00

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσί
τερο

Βιομηχανία

A

8007.00

Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο

Βιομηχανία

A

81.01

Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:

8101.10

Σκόνες

Βιομηχανία

A

8101.9

Άλλα:

8101.94

Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνο
νται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμά
τωση

Βιομηχανία

A

8101.96

Σύρματα

Βιομηχανία

A

8101.97

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8101.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

81.02

Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:

8102.10

Σκόνες

Βιομηχανία

A

8102.9

Άλλα:

8102.94

Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβά
νονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσω
μάτωση

Βιομηχανία

A

8102.95

Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμο
συσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα
και ταινίες

Βιομηχανία

A

8102.96

Σύρματα

Βιομηχανία

A

8102.97

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8102.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1631

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

81.03

Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:

8103.20

Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται
και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση.
Σκόνες

Βιομηχανία

A

8103.30

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8103.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

81.04

Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:

8104.1

Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή:

8104.11

Που περιέχει, κατά μάζα, τουλάχιστον 99,8 τοις εκατό μα
γνήσιο

Βιομηχανία

A

8104.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

8104.20

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8104.30

Αποτορνεύματα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες

Βιομηχανία

A

8104.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

81.05

Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της με
ταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα
από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμ
ματα και θραύσματα:

8105.20

Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της με
ταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη
μορφή. Σκόνες

Βιομηχανία

A

8105.30

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8105.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8106.00

Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

81.07

Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:

8107.20

Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

Βιομηχανία

A

8107.30

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8107.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

81.08

Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:

8108.20

Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1632

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8108.30

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8108.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

81.09

Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:

8109.20

Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

Βιομηχανία

A

8109.30

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8109.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

81.10

Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:

8110.10

Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

Βιομηχανία

A

8110.20

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8110.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8111.00

Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

81.12

Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο (κέλτιο),
ίνδιο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τε
χνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα απορρίμματα και θραύσματα:

8112.1

Βηρύλλιο:

8112.12

Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

Βιομηχανία

A

8112.13

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8112.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

8112.2

Χρώμιο:

8112.21

Σε ακατέργαστη μορφή Σκόνες

Βιομηχανία

A

8112.22

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8112.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

8112.5

Θάλλιο:

8112.51

Σε ακατέργαστη μορφή Σκόνες

Βιομηχανία

A

8112.52

Απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

8112.59

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1633

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8112.9

Άλλα:

8112.92

Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκό
νες

Βιομηχανία

A

8112.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

8113.00

Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κε
ραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται
και τα απορρίμματα και θραύσματα

Βιομηχανία

A

82.01

Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστή
ρια, δίκρανα, τσουγκράνες και δικέλλες. Τσεκούρια, κλαδευ
τήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ει
δών. Κοσσιές και δρεπάνια, μαχαίρια για το κόψιμο του σα
νού ή του άχυρου, ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών,
σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά
εργαλεία, του χεριού:

8201.10

Φτυάρια κάθε είδους:

8201.10.05

Με μέγιστο πλάτος λεπίδας μεγαλύτερο από 150 mm αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 200 mm

Βιομηχανία

A

8201.10.10

Με μέγιστο πλάτος λεπίδας μεγαλύτερο από 200 mm αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 320 mm

Βιομηχανία

A

8201.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8201.30

Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και
δικέλλες:

8201.30.03

Σκαπάνες. Πικούνια

Βιομηχανία

A

8201.30.20

Σκαλιστήρια με πλάτος ακμής εργασίας που δεν υπερβαίνει
τα 320 mm

Βιομηχανία

A

8201.30.40

Τσουγκράνες και δικέλλες με όχι περισσότερα από 8 δόντια

Βιομηχανία

A

8201.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8201.40

Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία:

8201.40.10

Μεγάλα τσεκούρια με χαλύβδινες λαβές

Βιομηχανία

A

8201.40.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8201.50

Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα
πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι

Βιομηχανία

A

8201.60

Ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, ψαλίδες και παρόμοια
εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο χέρια

Βιομηχανία

A

8201.90

Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού:

8201.90.10

Δίκρανο με 8 ή περισσότερα δόντια

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1634

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8201.90.20

Άλλα δίκρανα, με μήκος δοντιών που υπερβαίνει τα 150 mm

Βιομηχανία

A

8201.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

82.02

Χειροπρίονα. Λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα και οι μη οδοντωτές λεπί
δες για το πριόνισμα):

8202.10

Χειροπρίονα

Βιομηχανία

A

8202.20

Λεπίδες για κορδελοπρίονα:

8202.20.20

Με πλάτος 13 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 40 mm, από διμεταλλικό υλικό υψηλής ταχύτητας

Βιομηχανία

A

8202.20.30

Άλλες, με πάχος 4,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερ
βαίνει τα 32 mm

Βιομηχανία

A

8202.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8202.3

Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα φρεζοπρίονα):

8202.31

Με λειτουργικό μέρος από χάλυβα

Βιομηχανία

A

8202.39

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:

8202.39.30

Με λειτουργικό μέρος από καρβίδιο του βολφραμίου και με
διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 600 mm

Βιομηχανία

A

8202.39.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8202.40

Λεπίδες για αλυσοπρίονα:

Βιομηχανία

A

8202.9

Άλλες λεπίδες πριονιών:

8202.91

Λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών, για την κοπή μετάλλων

Βιομηχανία

A

8202.99

Άλλες

Βιομηχανία

A

82.03

Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λε
πτές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων, κοπτήρες σωλή
νων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χεριού:

8203.10

Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία

Βιομηχανία

A

8203.20

Λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με
ελατήριο και παρόμοια εργαλεία:

8203.20.10

Ρυθμιζόμενοι σωληνοκάβουρες

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1635

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8203.20.20

Λαβίδες μήκους που υπερβαίνει τα 110 mm αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 300 mm, για τα εξής: λαβίδες πλευρικής κοπής με
οδοντωτές σιαγόνες (με ή χωρίς σωληνολαβές), μυτερές πέν
σες με πλευρικούς κόφτες και οδοντωτές σιαγόνες, πένσες
συγκράτησης κυκλικών αντικειμένων και λαβίδες με ολισθαί
νουσα σύνδεση και σωληνολαβές (στις οποίες περιλαμβάνεται
και ο τύπος λαβίδων με κυρτές σιαγόνες)

Βιομηχανία

A

8203.20.30

Πένσες περίφραξης μήκους που υπερβαίνει τα 110 mm αλλά
δεν υπερβαίνει τα 320 mm. Λαβίδες διαγώνιας κοπής (χωρίς
βοηθητικό µοχλό), με μήκος που υπερβαίνει τα 110 mm
αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 mm. μυτοτσίμπιδα παράκυκλων
ασφαλείας, με μήκος που υπερβαίνει τα 150 mm αλλά δεν
υπερβαίνει τα 250 mm

Βιομηχανία

A

8203.20.40

Ρυθμιζόμενες αυτασφαλιζόμενες λαβίδες και λαβές

Βιομηχανία

A

8203.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8203.30

Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία

Βιομηχανία

A

8203.40

Κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία

Βιομηχανία

A

82.04

Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού
(στα οποία περιλαμβάνονται οι μετρητές ροπής αλλά δεν πε
ριλαμβάνονται τα δυναμομετρικά κλειδιά). Κάλυκες σύσφιγ
ξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές:

8204.1

Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού:

8204.11

Με σταθερό άνοιγμα:

8204.11.15

Ανοιχτά κλειδιά σύσφιγξης κάθε μεγέθους έως 36 mm. Κλει
στά κλειδιά κάθε μεγέθους έως 36 mm. Σύνθετα κλειδιά με
ένα ανοικτό και ένα κλειστό άκρο, κάθε μεγέθους έως
36 mm

Βιομηχανία

A

8204.11.40

Εξαρτήματα με υποδοχέα (π.χ. προεκτάσεις, λαβές καστάνιας,
μανιβέλες, ολισθαίνοντες μοχλοί σε σχήμα Τ, καθολικοί σύν
δεσμοι και περιστρεφόμενοι μοχλοί) με οδηγό 9 mm ή πε
ρισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 21 mm (με εξαίρεση
τους δυναμομετρικούς σφιγκτήρες)

Βιομηχανία

A

8204.11.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8204.12

Με μεταβλητό άνοιγμα:

8204.12.10

Σωληνοκάβουρες (με εξαίρεση τους σωληνοκάβουρες με αλυ
σίδα)

Βιομηχανία

A

8204.12.20

Κάβουρες με μήκος 140 mm ή περισσότερο αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 310 mm (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
μέρη, έστω και κατεργασμένα)

Βιομηχανία

A

8204.12.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1636

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8204.20

Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές:

8204.20.40

Με οδηγό 9 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα
21 mm

Βιομηχανία

A

8204.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

82.05

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία πε
ριλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) που δεν κα
τονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Καμινέτα για τη
συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μέγκενες, αρμο
σφιχτήρες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν
εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αμόνια. Φορητά σι
δηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό
τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι:

8205.10

Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων

Βιομηχανία

A

8205.20

Σφυριά και βαριές:

8205.20.10

Σφυριά με κεφαλή από χάλυβα

Βιομηχανία

A

8205.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8205.30

Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για
την κατεργασία του ξύλου

Βιομηχανία

A

8205.40

Κατσαβίδια:

8205.40.10

Σταυροκατσάβιδα (με εξαίρεση τα κατσαβίδια καστάνιας και
τα κατσαβίδια με εξάρτημα συγκράτησης κοχλία)

Βιομηχανία

A

8205.40.20

Κατσαβίδια με επίπεδη μύτη, με πλάτος μύτης 3 mm ή πε
ρισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 9,5 mm (με εξαίρεση
τα κατσαβίδια καστάνιας και τα κατσαβίδια με εξάρτημα συγ
κράτησης κοχλία)

Βιομηχανία

A

8205.40.40

Σετ με ποικιλία κατσαβιδιών που περιέχει τουλάχιστο ένα
σταυροκατσάβιδο ή κατσαβίδι με επίπεδη μύτη, με πλάτος
μύτης 3 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα
9,5 mm

Βιομηχανία

A

8205.40.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8205.5

Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα
οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι):

8205.51

Οικιακής οικονομίας

Βιομηχανία

A

8205.59

Άλλα:

8205.59.05

Εργαλεία ήλωσης για τυφλή ήλωση. Κόφτες τούβλων. Κοπί
δια κοπής εν ψυχρώ. Ζουμπάδες. Μαχαίρια-μπαλτάδες. Σί
δερα συγκόλλησης

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1637

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8205.59.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8205.60

Καμινέτα συγκόλλησης

Βιομηχανία

A

8205.70

Μέγγενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια:

8205.70.10

Πάγκοι και μέγγενες ξυλουργού (στα οποία δεν περιλαμβάνο
νται οι επιτραπέζιες μέγγενες, οι μέγγενες με πόδι, οι σωλη
νομέγγενες και οι περιστρεφόμενες μέγγενες, που δεν είναι
μέγγενες πάγκου με αποσπώμενη περιστροφική βάση)

Βιομηχανία

A

8205.70.20

Ξυλουργικοί σφιγκτήρες κάθε είδους

Βιομηχανία

A

8205.70.30

Αυτασφαλιζόμενοι σφιγκτήρες συγκόλλησης. Αυτασφαλιζό
μενοι σφιγκτήρες σχήματος «C»

Βιομηχανία

A

8205.70.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8205.90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και σύνολα ειδών που υπά
γονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες διακρί
σεις

Βιομηχανία

A

8206.00

Εργαλεία, τουλάχιστον δύο από τις κλάσεις 82.02 μέχρι
82.05, συσκευασμένα σε σύνολα για τη λιανική πώληση

Βιομηχανία

A

82.07

Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά
ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση,
σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμά
των, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση
οπών, τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι
συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση
(πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων,
καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης:

8207.1

Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης:

8207.13

Με εργαζόμενο μέρος από μεταλλοκεραμικές συνθέσεις:

8207.13.25

Ακίδες (με εξαίρεση εκείνες με διάμετρο που υπερβαίνει τα
100 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 385 mm με ενσωματωμένα
ημισφαιρικά παρεμβύσματα από καρβίδιο του βολφραμίου,
του είδους που χρησιμοποιείται για γεωτρήσεις με τη μέθοδο
raise boring και κυλινδρικές σμίλες για τη διάτρηση πετρω
μάτων)

Βιομηχανία

A

8207.13.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8207.19

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:

8207.19.10

Μέρη ακίδων (με εξαίρεση τα μέρη που χρησιμοποιούνται για
γεωτρήσεις με τη μέθοδο raise boring και άλλα μέρη που
δεν διαθέτουν μεταλλοκεραμικές συνθέσεις)

Βιομηχανία

A

8207.19.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8207.20

Συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση
(πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοσυμπίεση) των μετάλ
λων

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1638

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8207.30

Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή σφράγιση

8207.40

Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπει
ρωμάτων:

8207.40.10

Κολαούζα σπειρωμάτων, από χαλυβοκράματα ή ταχυχάλυβες

Βιομηχανία

A

8207.40.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8207.50

Εργαλεία διάτρησης (με εξαίρεση τη διάτρηση πετρωμάτων)

Βιομηχανία

A

8207.60

Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών:

8207.60.15

Αλεζουάρ, με άκρο από καρβίδιο του βολφραμίου ή ταχυχά
λυβες

Βιομηχανία

A

8207.60.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8207.70

Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζάρισμα):

8207.70.15

Φρέζες, με άκρο από καρβίδιο του βολφραμίου ή ταχυχάλυ
βες

Βιομηχανία

A

8207.70.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8207.80

Εργαλεία για την τόρνευση:

8207.80.10

Εργαλεία κοπής, με άκρο από χαλυβοκράματα

Βιομηχανία

A

8207.80.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8207.90

Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία

Βιομηχανία

A

82.08

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συ
σκευές:

8208.10

Για την κατεργασία μετάλλων

Βιομηχανία

A

8208.20

Για την κατεργασία του ξύλου

Βιομηχανία

A

8208.30

Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφί
μων

Βιομηχανία

A

8208.40

Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά:

8208.40.10

Λεπίδες χλοοκοπτικών μηχανών

Βιομηχανία

A

8208.40.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1639

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8208.90

Άλλα

8209.00

Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργα
λεία, μη συναρμολογημένα, που αποτελούνται από κεραμομε
ταλλουργικές συνθέσεις:

8209.00.10

Μύτες από καρβίδιο του βολφραμίου για εργαλεία κοπής
που χρησιμοποιούνται σε εργαλειομηχανές για την κατεργα
σία μετάλλων ή μεταλλικών καρβιδίων

Βιομηχανία

A

8209.00.20

Άλλες μύτες από καρβίδιο του βολφραμίου

Βιομηχανία

A

8209.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8210.00

Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, μάζας 10 kg ή λιγότερο,
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή
το σερβίρισμα των τροφίμων ή των ποτών

Βιομηχανία

A

82.11

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 82.08) με λεπίδα κο
φτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσ
σόμενα μαχαίρια, και οι λεπίδες τους:

8211.10

Συλλογές:

8211.10.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για αγροτικές
χρήσεις

Βιομηχανία

A

8211.10.20

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση από
μηχανικούς ή τεχνήτες και μαχαίρια για άλλες βιομηχανικές
χρήσεις

Βιομηχανία

A

8211.10.30

Επιτραπέζια μαχαίρια, μη επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινω
μένα

Βιομηχανία

A

8211.10.80

Άλλα, επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

Βιομηχανία

A

8211.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8211.9

Άλλα:

8211.91

Μαχαίρια με σταθερή λεπίδα

Βιομηχανία

A

8211.92

Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα:

8211.92.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για αγροτικές
χρήσεις

Βιομηχανία

A

8211.92.20

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση από
μηχανικούς ή τεχνήτες και μαχαίρια για άλλες βιομηχανικές
χρήσεις

Βιομηχανία

A

8211.92.80

Άλλα, επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1640

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8211.92.90

Άλλα

8211.93

Μαχαίρια (με εξαίρεση εκείνα που έχουν σταθερή λεπίδα):

8211.93.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για αγροτικές
χρήσεις

Βιομηχανία

A

8211.93.20

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση από
μηχανικούς ή τεχνήτες και μαχαίρια για άλλες βιομηχανικές
χρήσεις

Βιομηχανία

A

8211.93.25

Πτυσσόμενα μαχαίρια που διαθέτουν πέντε ή περισσότερα
βοηθητικά εργαλεία

Βιομηχανία

A

8211.93.30

Άλλα πτυσσόμενα μαχαίρια με μία ή περισσότερες λεπίδες με
επιφάνεια κοπής 25 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερ
βαίνει τα 100 mm, με επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

Βιομηχανία

A

8211.93.80

Άλλα, επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

Βιομηχανία

A

8211.93.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8211.94

Λεπίδες:

8211.94.10

Για επιτραπέζια μαχαίρια (με εξαίρεση τα μαχαίρια ψωμιού,
τα μαχαίρια τεμαχισμού και παρόμοια μαχαίρια)

Βιομηχανία

A

8211.94.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8211.95

Λαβές από κοινά μέταλλα:

8211.95.10

Για επιτραπέζια μαχαίρια με σταθερή λεπίδα, μη επάργυρα,
επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

Βιομηχανία

A

8211.95.30

Για άλλα μαχαίρια, έστω και επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή
επιπλατινωμένα

Βιομηχανία

A

82.12

Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες):

8212.10

Ξυράφια

Βιομηχανία

A

8212.20

Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες

Βιομηχανία

A

8212.90

Άλλα μέρη

Βιομηχανία

A

8213.00

Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1641

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

82.14

Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστή
ρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και
χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περι
ποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται
και οι λίμες για τα νύχια):

8214.10

Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύστρες για
μολύβια και οι λεπίδες τους

Βιομηχανία

A

8214.20

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χε
ριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες
για τα νύχια)

Βιομηχανία

A

8214.90

Άλλα:

8214.90.10

Κοπτικά για κουρευτικές μηχανές ζώων

Βιομηχανία

A

8214.90.20

Μέρη (με εξαίρεση τα κοπτικά) για χειροκίνητες, μη ηλεκτρι
κές κουρευτικές μηχανές ζώων

Βιομηχανία

A

8214.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

82.15

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για
το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψά
ρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια
είδη:

8215.10

Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάρ
γυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο

Βιομηχανία

A

8215.20

Άλλες συλλογές

Βιομηχανία

A

8215.9

Άλλα:

8215.91

Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

Βιομηχανία

A

8215.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

83.01

Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί,
με μυστικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα.
Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, που φέρουν κλειδαριά,
από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέ
ταλλα:

8301.10

Λουκέτα

Βιομηχανία

A

8301.20

Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα
οχήματα

Βιομηχανία

A

8301.30

Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1642

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8301.40

Άλλες κλειδαριές και σύρτες:

8301.40.10

Κλειδαριές με περόνη που διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης
λουκέτου

Βιομηχανία

A

8301.40.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8301.50

Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων που φέρουν κλειδαριά

Βιομηχανία

A

8301.60

Μέρη

Βιομηχανία

A

8301.70

Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά

Βιομηχανία

A

83.02

Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά
μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια,
αμαξώματα, είδη ιπποσκευής, μπαούλα, κασέλες, μικρά κιβώ
τια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κρεμάστρες
τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρό
μοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκελετό από
κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρ
τες από κοινά μέταλλα:

8302.10

Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα
μάσκουλα και οι ρεζέδες)

Βιομηχανία

PM5

8302.20

Τροχίσκοι

Βιομηχανία

A

8302.30

Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για μηχανο
κίνητα οχήματα:

8302.30.30

Προσαρτήματα από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό (με εξαίρεση
τους μηχανισμούς για το άνοιγμα παραθύρων), για παρά
θυρα, πόρτες και πλαίσια πορτών

Βιομηχανία

X

8302.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

PM5

8302.4

Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη:

8302.41

Για κτίρια:

8302.41.10

Προσαρτήματα από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό, των τύπων που
προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για παράθυρα, πόρτες
και πλαίσια πορτών

Βιομηχανία

A

8302.41.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8302.42

Άλλα, για έπιπλα:

8302.42.10

Προσαρτήματα από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό, των τύπων που
προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για πόρτες και πλαίσια
πορτών

Βιομηχανία

A

8302.42.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Κινητήρες εν
μέρει 2

Κινητήρες εν
μέρει 2

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1643

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8302.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

8302.50

Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα
και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

A

8302.60

Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες

Βιομηχανία

A

8303.00

Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θη
σαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρό
μοια είδη, από κοινά μέταλλα:

8303.00.10

Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

A

8303.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8304.00

Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κου
τιά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γρα
φιδοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη
γραφείου, από κοινά μέταλλα (με εξαίρεση τα έπιπλα γρα
φείου της κλάσης 94.03)

Βιομηχανία

A

83.05

Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη τα
ξινόμησης, συνδετήρες επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστο
λών, συνδετήρες συρμάτινοι, σελιδοδείκτες και παρόμοια είδη
γραφείου, από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής σε πλα
κέτες (π.χ. για γραφεία, ταπετσιέριδες, συσκευαστές), από
κοινά μέταλλα:

8305.10

Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη τα
ξινόμησης

Βιομηχανία

A

8305.20

Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες

Βιομηχανία

A

8305.90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Βιομηχανία

A

83.06

Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα (γκονγκ) και παρόμοια είδη,
μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη
διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες,
εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από
κοινά μέταλλα:

8306.10

Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

A

8306.2

Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:

8306.21

Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

Βιομηχανία

A

8306.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

8306.30

Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες

Βιομηχανία

A

83.07

Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρ
τήματά τους:

8307.10

Από σίδηρο ή χάλυβα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

Βιομηχανία

A

8307.90

Από άλλα κοινά μέταλλα

83.08

Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες-κλείστρα,
πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρό
μοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, κα
λύμματα, δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό.
Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέ
ταλλα. Χάντρες και πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα:

8308.10

Πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτσες

8308.20

Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος:

8308.20.10

Τυφλά καρφιά

Βιομηχανία

A

8308.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8308.90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:

8308.90.10

Πλαίσια με κλείστρα για τσάντες χειρός

Βιομηχανία

A

8308.90.20

Χάντρες

Βιομηχανία

A

8308.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

83.09

Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφά
νια, τα ελικωτά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση της
ροής), καπάκια (σκεπάσματα), καπάκια (καψούλια) για φιάλες,
πώματα βιδωτά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφρα
γίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέ
ταλλα:

8309.10

Πώματα-στεφάνια

Βιομηχανία

A

8309.90

Άλλα:

8309.90.05

Από σίδηρο ή χάλυβα

Βιομηχανία

A

8309.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8310.00

Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρόμοιες
πλάκες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά
μέταλλα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 94.05

Βιομηχανία

A

83.11

Σύρματα, βέργες, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια
είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυ
μένα ή παραγεμισμένα με υλικά κατά της σκουριάς ή που
διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκολλήσεις γενικά ή για την
απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών καρβιδίων. Σύρ
ματα και βέργες από συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλ
λων για επιμετάλλωση με ψεκασμό:

8311.10

Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με βολταϊκό τόξο,
από κοινά μέταλλα:

8311.10.10

Με πυρήνα από μαλακό χάλυβα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8311.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8311.20

Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό
τόξο, από κοινά μέταλλα

Βιομηχανία

A

8311.30

Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συγκολ
λήσεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα:

8311.30.10

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης με πυρήνα από μαλακό χάλυβα

Βιομηχανία

A

8311.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8311.90

Άλλα:

8311.90.10

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης με πυρήνα από μαλακό χάλυβα

Βιομηχανία

A

8311.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.01

Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που
δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες:

8401.10

Πυρηνικοί αντιδραστήρες

Βιομηχανία

A

8401.20

Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα
μέρη τους

Βιομηχανία

A

8401.30

Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί

Βιομηχανία

A

8401.40

Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων

Βιομηχανία

A

84.02

Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από
τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατα
σκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και
ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία «υπερθερ
μαινόμενου νερού»:

8402.1

Ατμολέβητες:

8402.11

Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που
υπερβαίνει τους 45 τόνους

Βιομηχανία

A

8402.12

Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που
δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους

Βιομηχανία

A

8402.19

Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι
μεικτοί λέβητες

Βιομηχανία

A

8402.20

Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»

Βιομηχανία

A

8402.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

84.03

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της
κλάσης 84.02:

8403.10

Λέβητες

Βιομηχανία

A

8403.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.04

Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 84.02 ή
84.03 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμα
ντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αε
ρίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών:

8404.10

Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των κλάσεων 84.02 ή
84.03

Βιομηχανία

A

8404.20

Συμπυκνωτές ατμομηχανών

Βιομηχανία

A

8404.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.05

Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου),
με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγω
γής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή
αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις κα
θαρισμού τους:

8405.10

Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου),
με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγω
γής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή
αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις κα
θαρισμού τους

Βιομηχανία

A

8405.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.06

Ατμοστρόβιλοι:

8406.10

Στρόβιλοι για την προώθηση πλοίων

Βιομηχανία

A

8406.8

Άλλοι στρόβιλοι:

8406.81

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 40 MW

Βιομηχανία

A

8406.82

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 40 MW

Βιομηχανία

A

8406.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.07

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινη
τήρες εκρήξεως):

8407.10

Κινητήρες για αεροσκάφη

Βιομηχανία

A

8407.2

Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:

8407.21

Εξωλέμβιου τύπου

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8407.29

Άλλοι

8407.3

Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για την κίνηση των οχημάτων του κεφαλαίου 87:

8407.31

Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3

Βιομηχανία

A

8407.32

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm3 αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 250 cm3

Βιομηχανία

A

8407.33

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm3 αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 1 000 cm3

Βιομηχανία

A

8407.34

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm3

Βιομηχανία

A

8407.90

Άλλοι κινητήρες

Βιομηχανία

A

84.08

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται
με συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημιντίζελ):

8408.10

Κινητήρες για την προώθηση πλοίων

Βιομηχανία

A

8408.20

Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση
οχημάτων του κεφαλαίου 87

Βιομηχανία

A

8408.90

Άλλοι κινητήρες:

8408.90.65

Σταθεροί κινητήρες, τετράχρονοι, με φυσική αναρρόφηση, με
κυλινδρισμό 300 cm3 ή περισσότερο αλλά λιγότερο από
4 000 cm3 (με εξαίρεση εκείνους που προορίζονται, αποκλει
στικά ή κυρίως, για χρήση σε οδοστρωτήρες)

Βιομηχανία

A

8408.90.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

84.09

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή
κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 84.07 ή 84.08:

8409.10

Κινητήρων για αεροσκάφη

Βιομηχανία

A

8409.9

Άλλα:

8409.91

Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως
για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς
σπινθήρες:

8409.91.27

Εμβολοφόροι κινητήρες, έστω και με πείρο εμβόλου, ελατή
ριο εμβόλου ή χιτώνιο ή περίβλημα κυλίνδρου, για κινητήρες
μηχανοκίνητων οχημάτων

Βιομηχανία

PM5

8409.91.37

Πείροι εμβόλου (με εξαίρεση εκείνους για τους κινητήρες δι
κύκλων)

Βιομηχανία

X

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Κινητήρες εν
μέρει 2
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8409.91.40

Βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής, με διάμετρο κεφαλής που
δεν υπερβαίνει τα 80 mm

Βιομηχανία

X

8409.91.60

Ψυγεία

Βιομηχανία

A

8409.91.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8409.99

Άλλα:

8409.99.30

Εμβολοφόροι κινητήρες, με εξωτερική διάμετρο που δεν
υπερβαίνει τα 155 mm, έστω και με πείρο εμβόλου, ελατή
ριο εμβόλου ή χιτώνιο ή περίβλημα κυλίνδρου, για κινητήρες
μηχανοκίνητων οχημάτων

Βιομηχανία

A

8409.99.60

Ψυγεία

Βιομηχανία

A

8409.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.10

Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές
αυτών:

8410.1

Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί:

8410.11

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW

Βιομηχανία

A

8410.12

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει
τα 10 000 kW

Βιομηχανία

A

8410.13

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW

Βιομηχανία

A

8410.90

Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές

Βιομηχανία

A

84.11

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβί
λου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου:

8411.1

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως:

8411.11

Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN

Βιομηχανία

A

8411.12

Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN

Βιομηχανία

A

8411.2

Συσκευές προώθησης διά στροβίλου:

8411.21

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW

Βιομηχανία

A

8411.22

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW

Βιομηχανία

A

8411.8

Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου:

8411.81

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1649

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8411.82

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW

8411.9

Μέρη:

8411.91

Για στροβίλους δι' αντιδράσεως ή συσκευές προώθησης διά
στροβίλου

Βιομηχανία

A

8411.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.12

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές:

8412.10

Συσκευές προώθησης με αντίδραση (με εξαίρεση τους στροβί
λους δι' αντιδράσεως)

Βιομηχανία

A

8412.2

Κινητήρες υδραυλικοί:

8412.21

Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)

Βιομηχανία

A

8412.29

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8412.3

Κινητήρες δι' αέρος:

8412.31

Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)

Βιομηχανία

A

8412.39

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8412.80

Άλλοι:

8412.80.10

Γεννήτριες ανεμογεννητριών

Βιομηχανία

A

8412.80.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8412.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.13

Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές
υγρών:

8413.1

Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για
να φέρουν τέτοια διάταξη:

8413.11

Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των
τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή
τα συνεργεία

Βιομηχανία

A

8413.19

Άλλες

Βιομηχανία

A

8413.20

Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρί
σεων 8413.11 ή 8413.19

Βιομηχανία

A

8413.30

Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες
στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες
ή με συμπίεση

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1650

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8413.40

Αντλίες σκυροδέματος

Βιομηχανία

A

8413.50

Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες

Βιομηχανία

A

8413.60

Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες

Βιομηχανία

A

8413.70

Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:

8413.70.25

Αντλίες βυθιζόμενες

Βιομηχανία

A

8413.70.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8413.8

Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών:

8413.81

Αντλίες

Βιομηχανία

A

8413.82

Ανυψωτές υγρών

Βιομηχανία

A

8413.9

Μέρη:

8413.91

Αντλιών

Βιομηχανία

A

8413.92

Ανυψωτών υγρών

Βιομηχανία

A

84.14

Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αε
ρίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυ
κλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με
φίλτρο:

8414.10

Αντλίες κενού

Βιομηχανία

A

8414.20

Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες

Βιομηχανία

A

8414.30

Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτι
κούς εξοπλισμούς

Βιομηχανία

A

8414.40

Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και
μπορούν να ρυμουλκηθούν

Βιομηχανία

A

8414.5

Ανεμιστήρες:

8414.51

Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή
παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ
που δεν υπερβαίνει τα 125 W

Βιομηχανία

A

8414.59

Άλλοι

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1651

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8414.60

Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια
πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm:

8414.60.20

Οικιακής χρήσης

Βιομηχανία

A

8414.60.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8414.80

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8414.90

Μέρη:

8414.90.70

Για ανεμιστήρες εξαερισμού (με εξαίρεση τους ανεμιστήρες
που προορίζονται για χρήση σε κινητήρες μηχανοκίνητων
οχημάτων)

Βιομηχανία

A

8414.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.15

Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν
ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της
θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται
και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να
ρυθμιστεί χωριστά:

8415.10

Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα
ή του τύπου «split-system» (διαιρούμενα συστήματα):

8415.10.10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται σε κτίρια, λειτουργούν με
συμπιεστή και έχουν ονομαστική ψυκτική ισχύ που δεν υπερ
βαίνει τα 8,8 kW

Βιομηχανία

A

8415.10.20

Των τύπων που χρησιμοποιούνται σε κτίρια, δεν λειτουργούν
με συμπιεστή και έχουν ονομαστική ψυκτική ισχύ που δεν
υπερβαίνει τα 8,8 kW

Βιομηχανία

A

8415.10.50

Άλλες, που λειτουργούν με συμπιεστή και έχουν ονομαστική
ψυκτική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 8,8 kW

Βιομηχανία

A

8415.10.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8415.20

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για πρόσωπα, σε μηχανοκί
νητα αυτοκίνητα

Βιομηχανία

A

8415.8

Άλλες:

8415.81

Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού
κύκλου (αντιστρέψιμες αντλίες θερμότητας):

8415.81.10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται σε κτίρια και έχουν ονομα
στική ψυκτική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 8,8 kW

Βιομηχανία

A

8415.81.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1652

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8415.82

Άλλες, με ψυκτική διάταξη:

8415.82.10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται σε κτίρια και έχουν ονομα
στική ψυκτική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 8,8 kW

Βιομηχανία

A

8415.82.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8415.83

Χωρίς ψυκτική διάταξη:

8415.83.10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται σε κτίρια και έχουν ονομα
στική ψυκτική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 8,8 kW

Βιομηχανία

A

8415.83.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8415.90

Μέρη:

8415.90.05

Μονάδες εσωτερικού χώρου και μονάδες εξωτερικού χώρου
για μηχανήματα των διακρίσεων 8415.10.10 και
8415.10.20

Βιομηχανία

A

8415.90.20

Άλλα μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για
χρήση σε μηχανήματα της διάκρισης 8415.10 που λειτουρ
γούν με συμπιεστή και έχουν ονομαστική ψυκτική ισχύ που
δεν υπερβαίνει τα 8,8 kW

Βιομηχανία

A

8415.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.16

Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύ
σιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόμα
τες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι
μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την
απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις:

8416.10

Καυστήρες υγρών καυσίμων

Βιομηχανία

A

8416.20

Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μει
κτοί καυστήρες

Βιομηχανία

A

8416.30

Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθά
λαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις
τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατά
ξεις

Βιομηχανία

A

8416.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.17

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περι
λαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί:

8417.10

Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξερ
γασίες των ορυκτών ή μετάλλων

Βιομηχανία

A

8417.20

Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1653

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8417.80

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8417.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.18

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και
συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή
άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές
και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 84.15:

8418.10

Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν
χωριστές εξωτερικές πόρτες

Βιομηχανία

A

8418.2

Ψυγεία οικιακού τύπου:

8418.21

Με συμπίεση

Βιομηχανία

A

8418.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

8418.30

Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικό
τητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l:

8418.30.10

Εκ των οποίων το πάχος οποιουδήποτε τοιχώματος υπερβαί
νει τα 110 mm και με ικανότητα διατήρησης της θερμοκρα
σίας σε λιγότερο από μείον 50 °C

Βιομηχανία

A

8418.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8418.40

Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικό
τητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l:

8418.40.10

Εκ των οποίων το πάχος οποιουδήποτε τοιχώματος υπερβαί
νει τα 110 mm και με ικανότητα διατήρησης της θερμοκρα
σίας σε λιγότερο από μείον 50 °C

Βιομηχανία

A

8418.40.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8418.50

Άλλα έπιπλα (κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες τραπέζια και παρό
μοια έπιπλα) για την διατήρηση και την έκθεση προϊόντων,
που ενσωματώνουν εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους

Βιομηχανία

A

8418.6

Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύ
χους. Αντλίες θερμότητας:

8418.61

Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τε
χνητού κλίματος της κλάσης 84.15:

8418.61.10

Κατάλληλες για ψυγεία και καταψύκτες οικιακού τύπου

Βιομηχανία

A

8418.61.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1654

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8418.69

Άλλα:

8418.69.10

Κατάλληλα για ψυγεία και καταψύκτες οικιακού τύπου

Βιομηχανία

A

8418.69.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8418.9

Μέρη:

8418.91

Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την
παραγωγή ψύχους:

8418.91.10

Για ψυγεία και καταψύκτες οικιακού τύπου

Βιομηχανία

A

8418.91.20

Για προθήκες, ντουλάπια, βιτρίνες ή παρόμοια έπιπλα

Βιομηχανία

A

8418.91.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8418.99

Άλλα:

8418.99.10

Πλάκες από συσσωματωμένες ταινίες από άργιλο, που διαθέ
τουν διόδους εξαέρωσης, που δεν είναι διάτρητες ή διατετμη
μένες, χωρίς σωλήνες από χαλκό ή αργίλιο

Βιομηχανία

A

8418.99.20

Άλλες, για ψυγεία και καταψύκτες οικιακού τύπου

Βιομηχανία

A

8418.99.30

Άλλες, για προθήκες, ντουλάπια, βιτρίνες ή παρόμοια έπιπλα

Βιομηχανία

A

8418.99.40

Άλλοι εξατμιστήρες και συμπιεστές

Βιομηχανία

X

8418.99.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.19

Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρι
σμό (με εξαίρεση τους κλιβάνους και τις άλλες συσκευές της
κλάσης 85.14), για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που
απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το
ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστεί
ρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέγνωμα, η εξά
τμιση, το ράντισμα, η συμπύκνωση ή η ψύξη, άλλες από τις
οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγ
μιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης:

8419.1

Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή
συσσώρευσης:

8419.11

Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο:

8419.11.10

Οικιακής χρήσης

Βιομηχανία

A

8419.11.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1655

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8419.19

Άλλοι:

8419.19.10

Οικιακής χρήσης

Βιομηχανία

A

8419.19.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8419.20

Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων

Βιομηχανία

A

8419.3

Στεγνωτήρες:

8419.31

Για γεωργικά προϊόντα

Βιομηχανία

A

8419.32

Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια

Βιομηχανία

A

8419.39

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8419.40

Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση

Βιομηχανία

A

8419.50

Μονάδες ανταλλαγής θερμότητας

Βιομηχανία

A

8419.60

Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλ
λων αερίων

Βιομηχανία

A

8419.8

Άλλες συσκευές και διατάξεις:

8419.81

Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση
των τροφίμων

Βιομηχανία

A

8419.89

Άλλες

Βιομηχανία

A

8419.90

Μέρη:

8419.90.10

Για θερμαντήρες στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης οικια
κού τύπου

Βιομηχανία

A

8419.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.20

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή
το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά:

8420.10

Καλάνδρες και έλαστρα

Βιομηχανία

A

8420.9

Μέρη:

8420.91

Κύλινδροι

Βιομηχανία

A

8420.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1656

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

84.21

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβά
νονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες. Συσκευές για τη διή
θηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:

8421.1

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβά
νονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια:

8421.11

Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος

8421.12

Στεγνωτήρια ρούχων:

8421.12.20

Με χωρητικότητα ξηρής μάζας που δεν υπερβαίνει τα 7 kg
(με εξαίρεση του τύπους με κερματοδέκτη)

Βιομηχανία

A

8421.12.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8421.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

8421.2

Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:

8421.21

Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών

Βιομηχανία

A

8421.22

Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το
νερό

Βιομηχανία

A

8421.23

Φίλτρα για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες
που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με
συμπίεση:

8421.23.30

Κατάλληλα για χρήση σε κινητήρες μηχανοκίνητων οχημάτων
(που περιλαμβάνουν και τους κινητήρες μοτοσικλετών)

Βιομηχανία

X

8421.23.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8421.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8421.3

Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων:

8421.31

Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλε
κτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:

8421.31.10

Φίλτρα αέρα με 6 ή περισσότερους σωλήνες

Βιομηχανία

A

8421.31.20

Ξηρού τύπου φίλτρα αέρα μεγάλης αντοχής, χωρίς στοιχεία,
των τύπων που διαθέτουν προκαθαριστικά

Βιομηχανία

A

8421.31.50

Άλλα, κατάλληλα για χρήση σε κινητήρες μηχανοκίνητων
οχημάτων (που περιλαμβάνουν και τους κινητήρες μοτοσικλε
τών)

Βιομηχανία

X

8421.31.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1657

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8421.39

Άλλα:

8421.39.20

Συσκευή διήθησης των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κλι
ματιστικά συστήματα μηχανοκίνητων οχημάτων

Βιομηχανία

A

8421.39.30

Καταλυτικοί μετατροπείς των τύπων που χρησιμοποιούνται
για μηχανοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

A

8421.39.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8421.9

Μέρη:

8421.91

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβά
νονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια:

8421.91.20

Για στεγνωτήρια ρούχων με χωρητικότητα ξηρής μάζας που
δεν υπερβαίνει τα 7 kg

Βιομηχανία

A

8421.91.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8421.99

Άλλα:

8421.99.66

Για φίλτρα κατάλληλα για χρήση σε κινητήρες μηχανοκίνητων
οχημάτων (που περιλαμβάνουν και τους κινητήρες μοτοσικλε
τών)

Βιομηχανία

X

8421.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.22

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό
ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και
συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση
ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων
και ανάλογων περιεκτών. Μηχανές και συσκευές για το περι
τύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομέ
νων και των μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε θερμο
συρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την εισαγω
γή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά:

8422.1

Πλυντήρια πιάτων:

8422.11

Οικιακού τύπου

Βιομηχανία

A

8422.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

8422.20

Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καθαρισμό ή
το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων

Βιομηχανία

A

8422.30

Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το
επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών σε φιάλες, κουτιά,
σάκους ή άλλα δοχεία. Συσκευές και μηχανές για την εισαγω
γή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά

Βιομηχανία

A

8422.40

Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία
εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και συ
σκευών για τη συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ)

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1658

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8422.90

Μέρη

84.23

Μετρητές μάζας (με εξαίρεση τους ζυγούς με ευαισθησία σε
5 cg ή λιγότερο), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πλά
στιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που
υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια. Σταθμά για κάθε ζυ
γαριά:

8423.10

Ατομικοί μετρητές μάζας, στους οποίους περιλαμβάνονται
και οι μετρητές μάζας βρεφών. Μετρητές μάζας οικιακής χρή
σης

Βιομηχανία

A

8423.20

Μετρητές μάζας για τη συνεχή μέτρηση της μάζας εμπορευ
μάτων επί μεταφορέων

Βιομηχανία

A

8423.30

Μετρητές σταθερής μάζας και μετρητές μάζας για τη μετα
φορά προκαθορισμένης μάζας υλικού σε σακούλες ή περιέ
κτες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές μάζας
με χοάνη

Βιομηχανία

A

8423.8

Άλλοι μετρητές μάζας:

8423.81

Με μέγιστη δυνατότητα μέτρησης μάζας που δεν υπερβαίνει
τα 30 kg

Βιομηχανία

A

8423.82

Με μέγιστη δυνατότητα μέτρησης μάζας που υπερβαίνει τα
30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kg

Βιομηχανία

A

8423.89

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8423.90

Σταθμά κάθε είδους. Μέρη μετρητών μάζας

Βιομηχανία

A

84.24

Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση,
διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυρο
σβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λει
τουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές.
Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και
παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως:

8424.10

Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι

Βιομηχανία

A

8424.20

Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή
ατμό και παρόμοιες συσκευές

Βιομηχανία

A

8424.30

Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και
παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως

Βιομηχανία

A

8424.8

Άλλες συσκευές:

8424.81

Για τη γεωργία ή την κηπουρική

Βιομηχανία

A

8424.89

Άλλες

Βιομηχανία

A

8424.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1659

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

84.25

Πολύσπαστα και ανυψωτικά μηχανήματα (με εξαίρεση τους
καδοφόρους ανυψωτήρες). Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι εν
γένει:

8425.1

Πολύσπαστα και ανυψωτικά μηχανήματα (με εξαίρεση τους
καδοφόρους ανυψωτήρες ή τους ανυψωτήρες των τύπων που
χρησιμοποιούνται για την ανύψωση οχημάτων):

8425.11

Με ηλεκτρικό κινητήρα

Βιομηχανία

A

8425.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

8425.3

Βαρούλκα. Εργάτες:

8425.31

Με ηλεκτρικό κινητήρα:

8425.31.10

Βαρούλκα για φαλαινοθηρικά ή τράτες

Βιομηχανία

A

8425.31.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8425.39

Άλλα:

8425.39.10

Βαρούλκα για φαλαινοθηρικά ή τράτες

Βιομηχανία

A

8425.39.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8425.4

Γρύλοι εν γένει. Ανυψωτήρες των τύπων που χρησιμοποιού
νται για την ανύψωση οχημάτων:

8425.41

Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία

Βιομηχανία

A

8425.42

Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί:

8425.42.10

Γρύλοι τροχήλατοι, με ικανότητα ανύψωσης που δεν υπερβαί
νει τους 11 t

Βιομηχανία

A

8425.42.20

Άλλοι γρύλοι τροχήλατοι

Βιομηχανία

A

8425.42.25

Γρύλοι υδραυλικοί, με ικανότητα ανύψωσης που δεν υπερβαί
νει τους 90,7 t

Βιομηχανία

6%

Κινητήρες 3

8425.42.30

Άλλοι ανυψωτικοί γρύλοι, χειροκίνητοι, με ικανότητα ανύψω
σης που δεν υπερβαίνει τους 90,7 t

Βιομηχανία

6%

Κινητήρες 3

8425.42.35

Γρύλοι με τέσσερα σημεία στήριξης, με ικανότητα ανύψωσης
που δεν υπερβαίνει τους 3,5 t

Βιομηχανία

A

8425.42.40

Άλλοι ανυψωτικοί γρύλοι

Βιομηχανία

A

8425.42.50

Άλλοι γρύλοι

Βιομηχανία

A

8425.42.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

L 250/1660

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8425.49

Άλλα:

8425.49.10

Γρύλοι τροχήλατοι

Βιομηχανία

A

8425.49.15

Ανυψωτικοί γρύλοι, μηχανικοί, χειροκίνητοι, ανερχόμενοι σε
ύψος 800 mm ή περισσότερο σε πλήρη έκταση (με εξαίρεση
τους τροχήλατους γρύλους)

Βιομηχανία

A

8425.49.25

Άλλοι μηχανικοί ανυψωτικοί γρύλοι, χειροκίνητοι, με ικανό
τητα ανύψωσης που δεν υπερβαίνει τους 90,7 t

Βιομηχανία

A

8425.49.30

Άλλοι ανυψωτικοί γρύλοι

Βιομηχανία

A

8425.49.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

84.26

Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε
συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρεςπυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες,
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και
τροχοφόρα φορεία-γερανοί:

8426.1

Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυ
ρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες
για τη μετατόπιση υλικών:

8426.11

Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε
σταθερά υποθέματα

Βιομηχανία

A

8426.12

Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς
και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών

Βιομηχανία

A

8426.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

8426.20

Γερανοί με πυργίσκο

Βιομηχανία

A

8426.30

Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες

Βιομηχανία

A

8426.4

Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες:

8426.41

Πάνω σε ελαστικούς τροχούς

8426.41.10

Τροχοφόρα φορεία-γερανοί που είναι σχεδιασμένα για χειρι
σμό κοντέινερ

Βιομηχανία

A

8426.41.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8426.49

Άλλες

Βιομηχανία

A

8426.9

Άλλες μηχανές και συσκευές:

8426.91

Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω
σε οδικό όχημα

Βιομηχανία

A

8426.99

Άλλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1661

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

84.27

Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για
τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως:

8427.10

Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα

8427.20

Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα:

8427.20.30

Γερανοί στοιβασίας με βραχίονα για τον χειρισμό κοντέινερ
με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 6 000 kg

Βιομηχανία

A

8427.20.40

Άλλα ανυψωτικά περονοφόρα οχήματα, με μάζα που δεν
υπερβαίνει τα 10 000 kg

Βιομηχανία

A

8427.20.50

Άλλα ανυψωτικά περονοφόρα οχήματα, με μάζα που υπερ
βαίνει τα 10 000 kg

Βιομηχανία

A

8427.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8427.90

Άλλα τροχοφόρα φορεία:

8427.90.20

Χειροκίνητα οχήματα μεταφοράς παλετών

Βιομηχανία

A

8427.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.28

Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση,
εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές
σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι):

8428.10

Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου

Βιομηχανία

A

8428.20

Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με
πιεσμένο αέρα

Βιομηχανία

A

8428.3

Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με
συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα:

8428.31

Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βά
θος ή για άλλες υπόγειες εργασίες

Βιομηχανία

A

8428.32

Άλλες, με κάδο

Βιομηχανία

A

8428.33

Άλλες, με ταινία ή ιμάντα

Βιομηχανία

A

8428.39

Άλλες

Βιομηχανία

A

8428.40

Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα πεζοδρόμια

Βιομηχανία

A

8428.60

Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και
τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορείς-ελκυστήρες χιονο
δρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους

Βιομηχανία

A

8428.90

Άλλες μηχανές και συσκευές:

8428.90.10

Ανυψούμενες εξέδρες και ανυψούμενοι κάδοι για την εκτέ
λεση εργασιών σε ύψος, που έχουν σχεδιαστεί για να προσαρ
τώνται σε όχημα, με λειτουργικό ύψος που δεν υπερβαίνει τα
20 m μετρούμενα από το έδαφος προς την κορυφή της εξέ
δρας ή του κάδου

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1662

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8428.90.90

Άλλες

84.29

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδω
τήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυά
ρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιε
στές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:

8429.1

Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers):

8429.11

Με ερπύστριες

Βιομηχανία

A

8429.19

Άλλες

Βιομηχανία

A

8429.20

Ισοπεδωτήρες

Βιομηχανία

A

8429.30

Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)

Βιομηχανία

A

8429.40

Συμπιεστές και οδοστρωτήρες

Βιομηχανία

A

8429.5

Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυα
ριστές:

8429.51

Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης:

8429.51.20

Χωρίς έλξη, που κινούνται με εμβολοφόρους κινητήρες εσω
τερικής καύσης, με μάζα 3 000 kg ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 30 000 kg (με εξαίρεση τους ειδικά σχε
διασμένους για χρήση σε ορυχεία)

Βιομηχανία

A

8429.51.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8429.52

Μηχανήματα στα οποία η υπερκατασκευή μπορεί να κάνει πε
ριστροφή 360°

Βιομηχανία

A

8429.59

Άλλοι

Βιομηχανία

A

84.30

Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, ανα
μόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυ
κτά ή μέταλλα. Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασά
λων. Εκχιονιστήρες:

8430.10

Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασάλων

Βιομηχανία

A

8430.20

Εκχιονιστήρες και φυσητήρες χιονιού

Βιομηχανία

A

8430.3

Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκά
ψιμο των σηράγγων ή των στοών:

8430.31

Αυτοπροωθούμενες

Βιομηχανία

A

8430.39

Άλλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1663

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

8430.4

Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει:

8430.41

Αυτοπροωθούμενες

Βιομηχανία

A

8430.49

Άλλες

Βιομηχανία

A

8430.50

Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες

Βιομηχανία

A

8430.6

Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες:

8430.61

Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση

Βιομηχανία

A

8430.69

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.31

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 84.25 μέχρι
84.30:

8431.10

Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 84.25:

8431.10.05

Για παλάγκα αλυσίδας με τριπλούς οδοντοτούς τροχούς

Βιομηχανία

A

8431.10.10

Για υδραυλικούς γρύλους τροχήλατους, με ικανότητα ανύ
ψωσης που δεν υπερβαίνει τους 11 t

Βιομηχανία

A

8431.10.25

Για άλλους υδραυλικούς ανυψωτικούς γρύλους, χειροκίνη
τους, με ικανότητα ανύψωσης που δεν υπερβαίνει τους
90,7 t (με εξαίρεση τους τροχήλατους γρύλους)

Βιομηχανία

6%

Κινητήρες 3

8431.10.30

Για άλλους μηχανικούς ανυψωτικούς γρύλους, χειροκίνητους,
με ικανότητα ανύψωσης που δεν υπερβαίνει τους 90,7 t (με
εξαίρεση τους τροχήλατους γρύλους)

Βιομηχανία

6%

Κινητήρες 3

8431.10.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8431.20

Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 84.27:

8431.20.10

Ψυγεία

Βιομηχανία

A

8431.20.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8431.3

Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 84.28:

8431.31

Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες

Βιομηχανία

A

8431.39

Άλλες

Βιομηχανία

A

L 250/1664

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8431.4

Για μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 84.26, 84.29 ή 84.30:

8431.41

Καδίσκοι, κάδοι, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες

Βιομηχανία

A

8431.42

Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (angledo
zers)

Βιομηχανία

A

8431.43

Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρίσεων 8430.41
ή 8430.49

Βιομηχανία

A

8431.49

Άλλες:

8431.49.60

Ψυγεία

Βιομηχανία

A

8431.49.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.32

Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή
δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του
εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση
των πρασιών ή των αθλητικών γηπέδων:

8432.10

Άροτρα

Βιομηχανία

A

8432.2

Βολοκόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχα
νές, εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια και εργαλεία διβολίσμα
τος:

8432.21

Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές)

Βιομηχανία

A

8432.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

8432.30

Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης

Βιομηχανία

A

8432.40

Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμά
των

Βιομηχανία

A

8432.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8432.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.33

Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκο
μιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές.
Κουρευτικές μηχανές χόρτου και μηχανές-δρεπάνια. Μηχανές
για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων
γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές
της κλάσης 84.37:

8433.1

Κουρευτικές μηχανές χόρτου:

8433.11

Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε
οριζόντιο επίπεδο:

8433.11.10

Με πλάτος επιφάνειας κοπής που δεν υπερβαίνει τα 470 mm

Βιομηχανία

A

8433.11.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1665

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8433.19

Άλλες:

8433.19.10

Με πλάτος επιφάνειας κοπής που δεν υπερβαίνει τα 460 mm

Βιομηχανία

A

8433.19.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8433.20

Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρά
βδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα

Βιομηχανία

A

8433.30

Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων

Βιομηχανία

A

8433.40

Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα πιεστήρια περισυλλογής

Βιομηχανία

A

8433.5

Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και
συσκευές για το αλώνισμα:

8433.51

Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Βιομηχανία

A

8433.52

Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα

Βιομηχανία

A

8433.53

Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων

Βιομηχανία

A

8433.59

Άλλες

Βιομηχανία

A

8433.60

Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή
άλλων γεωργικών προϊόντων

Βιομηχανία

A

8433.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.34

Αμελκτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκο
μίας:

8434.10

Αμελκτικές μηχανές

Βιομηχανία

A

8434.20

Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας

Βιομηχανία

A

8434.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.35

Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές
και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών
φρούτων ή παρόμοιων ποτών:

8435.10

Μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8435.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.36

Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική,
τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση
των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και τα εκκολα
πτήρια και εκτροφεία πτηνοτροφίας:

8436.10

Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τρο
φικών μειγμάτων για ζώα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1666

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8436.2

Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περι
λαμβάνονται και τα εκκολαπτήρια και εκτροφεία:

8436.21

Εκκολαπτήρια και αναθρεπτήρες

Βιομηχανία

A

8436.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8436.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8436.9

Μέρη:

8436.91

Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας

Βιομηχανία

A

8436.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.37

Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των
σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευ
ροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων,
άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμο
ποιείται στα αγροκτήματα:

8437.10

Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των
σπόρων ή των οσπρίων

Βιομηχανία

A

8437.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8437.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.38

Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για την παρασκευή ή
βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μη
χανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των
σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λι
πών:

8438.10

Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, την ζαχαροπλα
στική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών

Βιομηχανία

A

8438.20

Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την πα
ρασκευή κακάου ή σοκολάτας

Βιομηχανία

A

8438.30

Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροποιία

Βιομηχανία

A

8438.40

Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία

Βιομηχανία

A

8438.50

Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων

Βιομηχανία

A

8438.60

Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχα
νικών

Βιομηχανία

A

8438.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1667

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8438.90

Μέρη

84.39

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από
ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή
την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού:

8439.10

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώ
δεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη

Βιομηχανία

A

8439.20

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του
χαρτονιού

Βιομηχανία

A

8439.30

Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρ
τιού ή του χαρτονιού

Βιομηχανία

A

8439.9

Μέρη:

8439.91

Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις
ύλες που περιέχουν κυτταρίνη

Βιομηχανία

A

8439.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.40

Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βι
βλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ρά
ψιμο των φύλλων των βιβλίων:

8440.10

Μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8440.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.41

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτό
μαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβά
νονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου:

8441.10

Μηχανές κοπής

Βιομηχανία

A

8441.20

Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων

Βιομηχανία

A

8441.30

Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τυ
μπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύ
τευση

Βιομηχανία

A

8441.40

Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί
ή χαρτόνι

Βιομηχανία

A

8441.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8441.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.42

Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία
των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για την παρασκευή ή κατα
σκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινά
κων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Πλάκες για την
εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όρ
γανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες
και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με
σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα):

8442.30

Μηχανές, συσκευές και υλικό

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1668

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8442.40

Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού

Βιομηχανία

A

8442.50

Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι
και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινά
κων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ.
λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα)

Βιομηχανία

A

84.43

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυ
λίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 84.42.
Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, μηχανές τηλεομοιοτυ
πίας, έστω και σε συνδυασμό. Μέρη και εξαρτήματα:

8443.1

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυ
λίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 84.42:

8443.11

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset), που τροφο
δοτούνται με πηνία

Βιομηχανία

A

8443.12

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης όφσετ (offset) γραφείου,
που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 × 36 cm ή
λιγότερο όταν δεν είναι διπλωμένα

Βιομηχανία

A

8443.13

Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset)

Βιομηχανία

A

8443.14

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, που τροφο
δοτούνται με πηνία, με εξαίρεση τις μηχανές και συσκευές
φλεξογραφικές

Βιομηχανία

A

8443.15

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, άλλες από
εκείνες που τροφοδοτούνται με πηνία, με εξαίρεση τις μηχα
νές και συσκευές φλεξογραφικές

Βιομηχανία

A

8443.16

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές

Βιομηχανία

A

8443.17

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές

Βιομηχανία

A

8443.19

Άλλες

Βιομηχανία

A

8443.3

Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής και μηχανές τηλεο
μοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό:

8443.31

Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισσότε
ρες από τις ακόλουθες λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή ή
διαβίβαση στοιχείων με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας, που μπο
ρούν να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πλη
ροφοριών ή με δίκτυο

Βιομηχανία

A

8443.32

Άλλες, ικανές να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργα
σίας πληροφοριών ή με δίκτυο:

8443.32.10

Τηλέτυπα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1669

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8443.32.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8443.39

Άλλες

Βιομηχανία

A

8443.9

Μέρη και εξαρτήματα:

8443.91

Μέρη και εξαρτήματα μηχανών και συσκευών εκτύπωσης
μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύ
πωσης της κλάσης 84.42

Βιομηχανία

A

8443.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

8444.00

Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας),
τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών
ή τεχνητών υφαντικών υλών

Βιομηχανία

A

84.45

Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχα
νές για το κλώσιμο, σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών
υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των
υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή το ξετύλιγμα
των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των
υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές
των κλάσεων 84.46 ή 84.47:

8445.1

Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:

8445.11

Λαναρίσματος (λανάρια)

Βιομηχανία

A

8445.12

Κτενίσματος (ξάντρες)

Βιομηχανία

A

8445.13

Πάγκοι με αξονίσκους

Βιομηχανία

A

8445.19

Άλλες

Βιομηχανία

A

8445.20

Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών

Βιομηχανία

A

8445.30

Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών

Βιομηχανία

A

8445.40

Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβά
νονται και οι ανέμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών

Βιομηχανία

A

8445.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.46

Αργαλειοί για ύφανση:

8446.10

Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 cm

Βιομηχανία

A

8446.2

Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, με σαΐ
τες:

8446.21

Με κινητήρα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1670

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8446.29

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8446.30

Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, χωρίς
σαΐτες

Βιομηχανία

A

84.47

Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την
κατασκευή τουλιών, δαντελών, κάθε είδους κεντημάτων, ται
νιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουφών:

8447.1

Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικοί:

8447.11

Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 mm

Βιομηχανία

A

8447.12

Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 mm

Βιομηχανία

A

8447.20

Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμοπλέξιμο

Βιομηχανία

A

8447.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

84.48

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλά
σεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές
διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημο
νιού, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Τεμάχια ξεχωριστά και
εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλει
στικά ή κύρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλά
σεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αξονίσκοι, πτερύ
για, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαΐτες, μι
τάρια και πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα):

8448.1

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλά
σεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:

8448.11

Ρατιέρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jac
quard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό, τη διάτρηση και την
αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλύκωμα των
χαρτονιών μετά τη διάτρηση

Βιομηχανία

A

8448.19

Άλλες

Βιομηχανία

A

8448.20

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.44 ή των
βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους

Βιομηχανία

A

8448.3

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.45 ή των
βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:

8448.31

Επενδύσεις λαναριών

Βιομηχανία

A

8448.32

Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα
από τις επενδύσεις λαναριών

Βιομηχανία

A

8448.33

Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους, δακτύλιοι και δρομείς

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1671

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8448.39

Άλλα

8448.4

Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοη
θητικών μηχανών ή συσκευών τους:

8448.42

Χτένια, μιτάρια και πλαίσια μιταριών

Βιομηχανία

A

8448.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

8448.5

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.47 ή των
βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:

8448.51

Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχη
ματισμό των βρόχων

Βιομηχανία

A

8448.59

Άλλα

Βιομηχανία

A

8449.00

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της
επεξεργασίας του πιλήματος ή των μη υφασμένων υφασμά
των, σε τόπια ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πί
λημα. Μήτρες (καλούπια) πιλοποιίας

Βιομηχανία

A

84.50

Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διά
ταξη στεγνώματος:

8450.1

Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα,
που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:

8450.11

Μηχανές εντελώς αυτόματες

Βιομηχανία

A

8450.12

Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένο φυγόκεντρο στραγγιστήριο
ή στεγνωτήριο:

8450.12.30

Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν
υπερβαίνει τα 7 kg

Βιομηχανία

A

8450.12.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8450.19

Άλλες

Βιομηχανία

A

8450.20

Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα,
που υπερβαίνει τα 10 kg:

8450.20.10

Μη εντελώς αυτόματες, με ενσωματωμένο φυγόκεντρο στραγ
γιστήριο ή στεγνωτήριο, με χωρητικότητα σε στεγνά ασπρό
ρουχα που δεν υπερβαίνει τα 13 kg

Βιομηχανία

A

8450.20.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8450.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1672

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

84.51

Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της κλά
σης 84.50) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το στράγγισμα, το
στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα (πρεσάρισμα) (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύ
κανση, τη βαφή, το κολλάρισμα, το τελείωμα, την επίχριση ή
διαπότιση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από
υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικάλυψη των υφασμά
των ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κα
τασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινοτάπητας (lino
leum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, το δί
πλωμα, το κόψιμο σε σχήματα ή το οδοντώματα των υφα
σμάτων:

8451.10

Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα

8451.2

Μηχανές στεγνώματος:

8451.21

Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν
υπερβαίνει τα 10 kg:

8451.21.10

Μηχανές για το στέγνωμα των ρούχων, με κάδο και με χωρη
τικότητα σε στεγνά ασπρόρουχα που δεν υπερβαίνει τα
7,5 kg (με εξαίρεση εκείνες που λειτουργούν με κερματοδέ
κτη)

Βιομηχανία

A

8451.21.20

Άλλες μηχανές για το στέγνωμα των ρούχων, με χωρητικό
τητα σε στεγνά ασπρόρουχα που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kg
(με εξαίρεση εκείνες που λειτουργούν με κερματοδέκτη)

Βιομηχανία

A

8451.21.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8451.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8451.30

Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι πρέσες σταθεροποίησης

Βιομηχανία

A

8451.40

Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή

Βιομηχανία

A

8451.50

Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίπλωμα, κόψιμο
σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων

Βιομηχανία

A

8451.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8451.90

Μέρη:

8451.90.10

Για μηχανές για το στέγνωμα των ρούχων, με κάδο και με χω
ρητικότητα σε στεγνά ασπρόρουχα που δεν υπερβαίνει τα
7,5 kg

Βιομηχανία

A

8451.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.52

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων
των βιβλίων της κλάσης 84.40. Έπιπλα, βάσεις και καλύμ
ματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για
ραπτομηχανές:

8452.10

Ραπτομηχανές οικιακού τύπου

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1673

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8452.2

Άλλες ραπτομηχανές:

8452.21

Αυτόματες μονάδες

Βιομηχανία

A

8452.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8452.30

Βελόνες για ραπτομηχανές

Βιομηχανία

A

8452.90

Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη
τους. Άλλα μέρη ραπτομηχανών

Βιομηχανία

A

84.53

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κα
τεργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επι
διόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από
δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές:

8453.10

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κα
τεργασία των δερμάτων γενικά

Βιομηχανία

A

8453.20

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των
υποδημάτων

Βιομηχανία

A

8453.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8453.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.54

Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα,
κουτάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύ
τευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουρ
γία ή χυτήρια:

8454.10

Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα

Βιομηχανία

A

8454.20

Μήτρες χελωνών και κουτάλες χυτηρίου

Βιομηχανία

A

8454.30

Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων

Βιομηχανία

A

8454.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.55

Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών:

8455.10

Έλαστρα για σωλήνες

Βιομηχανία

A

8455.2

Άλλα έλαστρα:

8455.21

Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για
θερμή και ψυχρή έλαση

Βιομηχανία

A

8455.22

Έλαστρα για ψυχρή έλαση

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1674

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8455.30

Κύλινδροι ελάστρων

Βιομηχανία

A

8455.90

Άλλα μέρη

Βιομηχανία

A

84.56

Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και
λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτο
νίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές
μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με
εκτόξευση πλάσματος. Μηχανές κοπής με έγχυση ύδατος:

8456.10

Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή
φωτονίων

Βιομηχανία

A

8456.20

Που λειτουργούν με υπερήχους

Βιομηχανία

A

8456.30

Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση

Βιομηχανία

A

8456.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.57

Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και
μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλ
λων:

8457.10

Κέντρα μονάδων επεξεργασίας

Βιομηχανία

A

8457.20

Μηχανές σταθερής θέσης

Βιομηχανία

A

8457.30

Μηχανές πολλαπλών θέσεων

Βιομηχανία

A

84.58

Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης)
που λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου:

8458.1

Τόρνοι οριζόντιοι:

8458.11

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

A

8458.19

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8458.9

Άλλοι τόρνοι:

8458.91

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

A

8458.99

Άλλοι

Βιομηχανία

A

84.59

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες
επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών,
φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών
ειδών με αφαίρεση μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπερι
λαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως) της κλά
σης 84.58:

8459.10

Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1675

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8459.2

Άλλες μηχανές διάτρησης:

8459.21

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

A

8459.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8459.3

Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εκγλυφής της εσωτερικής επι
φάνειας:

8459.31

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

A

8459.39

Άλλες

Βιομηχανία

A

8459.40

Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας

Βιομηχανία

A

8459.5

Μηχανές εκγλυφής, σε υποστήριγμα:

8459.51

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

A

8459.59

Άλλες

Βιομηχανία

A

8459.6

Άλλες μηχανές εκγλυφής:

8459.61

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

A

8459.69

Άλλες

Βιομηχανία

A

8459.70

Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπει
ρωμάτων

Βιομηχανία

A

84.60

Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το
ακόνισμα, την εκλέπτυνση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλι
σμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατεργασία
των μετάλλων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη
βοήθεια μυλόπετρων, λειαντικών ή προϊόντων γυαλίσματος,
άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών
τροχών της κλάσης 84.61:

8460.1

Μηχανές για τη διόρθωση των επίπεδων επιφανειών, στις
οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες
μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm:

8460.11

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

A

8460.19

Άλλες

Βιομηχανία

A

8460.2

Άλλες μηχανές για τη διόρθωση, στις οποίες η ρύθμιση της
θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προ
σέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm:

8460.21

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1676

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8460.29

Άλλες

8460.3

Μηχανές για το ακόνισμα:

8460.31

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

A

8460.39

Άλλες

Βιομηχανία

A

8460.40

Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο

Βιομηχανία

A

8460.90

Άλλες:

8460.90.20

Οριζόντιες μηχανές με δύο τροχούς για το ακόνισμα (με εξαί
ρεση εκείνες στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν
από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον
0,01 mm), με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ
που δεν υπερβαίνει τα 600 W

Βιομηχανία

A

8460.90.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.61

Μηχανές πλανίσματος, μέγκενες για λιμάρισμα, μηχανές εντο
μής, ενστίξεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδο
ντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορι
σμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με
αφαίρεση μετάλλου ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

8461.20

Μέγκενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής

Βιομηχανία

A

8461.30

Μηχανές ενστίξεως

Βιομηχανία

A

8461.40

Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών, ακονίσματος οδοντωτών
τροχών ή τελειώματος οδοντωτών τροχών

Βιομηχανία

A

8461.50

Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορι
σμένο μήκος

Βιομηχανία

A

8461.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.62

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρη
λάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους για την κατεργα
σία των μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως,
ισιώματος, πλανίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με
πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για
την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων,
άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:

8462.10

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρη
λάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους:

8462.10.30

Πρέσες, υδραυλικές (με εξαίρεση εκείνες που διαθέτουν 3 ή
περισσότερους άξονες, με αριθμητικό σύστημα ελέγχου)

Βιομηχανία

A

8462.10.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1677

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8462.2

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλιν
δρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος ή πλανί
σματος:

8462.21

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:

8462.21.10

Στραντζόπρεσες, υδραυλικές, με χωρητικότητα μικρότερη
από 8 900 kN (με εξαίρεση εκείνες που διαθέτουν 3 ή περισ
σότερους άξονες)

Βιομηχανία

A

8462.21.80

Πρέσες, υδραυλικές (με εξαίρεση τις στραντζόπρεσες και εκεί
νες που διαθέτουν 3 ή περισσότερους άξονες)

Βιομηχανία

A

8462.21.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8462.29

Άλλες

8462.29.10

Κύλινδροι κάμψεως ελασμάτων με 3 κυλίνδρους

Βιομηχανία

A

8462.29.20

Στραντζόπρεσες, υδραυλικές, με χωρητικότητα μικρότερη
από 8 900 kN

Βιομηχανία

A

8462.29.70

Πρέσες (με εξαίρεση τις στραντζόπρεσες), υδραυλικές

Βιομηχανία

A

8462.29.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8462.3

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδί
σματος, άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουρ
γίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος:

8462.31

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:

8462.31.10

Μηχανές ψαλιδίσματος με ταλάντωση, με μήκος κοπής που
υπερβαίνει τα 1 000 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα
4 150 mm (με εξαίρεση εκείνες που διαθέτουν 3 ή περισσό
τερους άξονες)

Βιομηχανία

A

8462.31.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8462.39

Άλλες:

8462.39.10

Μηχανές ψαλιδίσματος με ταλάντωση, με μήκος κοπής που
υπερβαίνει τα 1 000 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα
4 150 mm

Βιομηχανία

A

8462.39.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8462.4

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανοίγ
ματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουρ
γίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος:

8462.41

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1678

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8462.49

Άλλες

8462.9

Άλλες:

8462.91

Υδραυλικές πρέσες

Βιομηχανία

A

8462.99

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.63

Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων ή
κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να
αφαιρούν ύλη:

8463.10

Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθο
ρισμένη μορφή, συρμάτων ή παρόμοιων

Βιομηχανία

A

8463.20

Μηχανές για τη δημιουργία σπειρώματος με έλαση ή κύλισμα

Βιομηχανία

A

8463.30

Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρμα
τος

Βιομηχανία

A

8463.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.64

Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κερα
μευτικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοτσιμέ
ντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε
ψυχρή κατάσταση γυαλιού:

8464.10

Μηχανές πριονίσματος

Βιομηχανία

A

8464.20

Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα

Βιομηχανία

A

8464.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.65

Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχα
νές για το κάρφωμα, θηλύκωμα, συγκόλληση ή με άλλο
τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του
φελλού, του κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των
σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών:

8465.10

Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύ
πους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επε
ξεργασιών αυτών

Βιομηχανία

A

8465.9

Άλλες:

8465.91

Μηχανές πριονίσματος

Βιομηχανία

A

8465.92

Μηχανές λείανσης ή πλανίσματος. Μηχανές εκγλυφής της
εσωτερικής επιφάνειας ή ράβδωσης

Βιομηχανία

A

8465.93

Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κίσηρη ή τη
στίλβωση

Βιομηχανία

A

8465.94

Μηχανές τοξοειδούς κάμψεως ή συναρμολόγησης

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1679

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8465.95

Μηχανές διάτρησης ή εντομής

Βιομηχανία

A

8465.96

Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα

Βιομηχανία

A

8465.99

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.66

Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 84.56 μέ
χρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που
συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των ερ
γαλείων, οι συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαι
ρετικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολο
γούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για
εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων:

8466.10

Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρω
σης

Βιομηχανία

A

8466.20

Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία

Βιομηχανία

A

8466.30

Διατάξεις διαιρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρ
μολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία

Βιομηχανία

A

8466.9

Άλλα:

8466.91

Για μηχανές της κλάσης 84.64

Βιομηχανία

A

8466.92

Για μηχανές της κλάσης 84.65

Βιομηχανία

A

8466.93

Για μηχανές των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61

Βιομηχανία

A

8466.94

Για μηχανές των κλάσεων 84.62 ή 84.63

Βιομηχανία

A

84.67

Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα, υδραυλικά
ή με ενσωματωμένο κινητήρα (ηλεκτρικό ή μη ηλεκτρικό), για
εργασία με το χέρι:

8467.1

Με συμπιεσμένο αέρα:

8467.11

Περιστροφικά (έστω και κρουστικά)

Βιομηχανία

A

8467.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

8467.2

Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:

8467.21

Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα περιστροφικά

Βιομηχανία

A

8467.22

Πριόνια

Βιομηχανία

A

8467.29

Άλλα:

8467.29.10

Χορτοκοπτικά, κατάλληλα για το κούρεμα των παρυφών του
γρασιδιού

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1680

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

Βιομηχανία

A

8467.29.90

Άλλα

8467.8

Άλλα εργαλεία:

8467.81

Αλυσοπρίονα

8467.89

Άλλα:

8467.89.60

Θαμνοκοπτικά και ψαλίδια μπορντούρας, πετρελαιοκίνητα

Βιομηχανία

A

8467.89.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8467.9

Μέρη:

8467.91

Για αλυσοπρίονα

Βιομηχανία

A

8467.92

Για εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα

Βιομηχανία

A

8467.99

Άλλα:

8467.99.10

Για τα εργαλεία της διάκρισης 8467.29.10

Βιομηχανία

A

8467.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.68

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρό
πους, έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες
της κλάσης 85.15. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν
με αέριο, για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο):

8468.10

Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι

Βιομηχανία

A

8468.20

Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο

Βιομηχανία

A

8468.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8468.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

8469.00

Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης 84.43.
Μηχανές για την επεξεργασία κειμένου

Βιομηχανία

A

84.70

Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την κατα
γραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογι
στική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης
ταχυδρομικών τελών σε φάκελα αλληλογραφίας, μηχανές εκ
δόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβά
νουν και διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές:

8470.10

Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λει
τουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και μη
χανές τσέπης που περιλαμβάνουν υπολογιστική διάταξη και
μπορούν να καταγράφουν, αναπαράγουν και εμφανίζουν πλη
ροφορίες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1681

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8470.2

Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές:

8470.21

Που φέρουν όργανο αποτύπωσης

Βιομηχανία

A

8470.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8470.30

Άλλες υπολογιστικές μηχανές

Βιομηχανία

A

8470.50

Αριθμητικά ταμεία

Βιομηχανία

A

8470.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.71

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες
(στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης,
μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικο
ποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών
αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλ
λού:

8471.30

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, φορητές, με
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg και που περιλαμβάνουν
τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ένα πληκτρο
λόγιο και μία οθόνη

Βιομηχανία

A

8471.4

Άλλες αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών:

8471.41

Που περιλαμβάνουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία κε
ντρική μονάδα επεξεργασίας, σε συνδυασμό ή μη με μία κε
ντρική μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου

Βιομηχανία

A

8471.49

Άλλες, που διατίθενται με τη μορφή συστημάτων

Βιομηχανία

A

8471.50

Μονάδες επεξεργασίας εκτός από εκείνες των κλά
σεων 8471.41 ή 8471.49, που φέρουν ή όχι στο ίδιο περί
βλημα έναν ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μο
νάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου

Βιομηχανία

A

8471.60

Μονάδες εισόδου ή εξόδου που μπορούν να περιέχουν στο
ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης

Βιομηχανία

A

8471.70

Μονάδες μνήμης

Βιομηχανία

A

8471.80

Άλλες μονάδες αυτόματών μηχανών επεξεργασίας πληροφο
ριών

Βιομηχανία

A

8471.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.72

Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι
εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευ
θύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές
διαλογής, μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερ
μάτων, συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιών, συσκευές για
το τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων):

8472.10

Πολύγραφοι

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1682

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8472.30

Μηχανές για τη διαλογή, το δίπλωμα, την τοποθέτηση σε φά
κελο ή ταινία ταχυδρομείου, μηχανές ανοίγματος, κλεισίμα
τος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την
επικόλληση ή ακύρωση ενσήμων

Βιομηχανία

A

8472.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

84.73

Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα
καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορί
ζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των
κλάσεων 84.69 μέχρι 84.72:

8473.10

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.69

Βιομηχανία

A

8473.2

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.70:

8473.21

Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρί
σεων 8470.10, 8470.21 ή 8470.29

Βιομηχανία

A

8473.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

8473.30

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.71

Βιομηχανία

A

8473.40

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.72

Βιομηχανία

A

8473.50

Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν εξίσου για μηχανές δύο ή περισσοτέρων από τις
κλάσεις 84.69 μέχρι 84.72

Βιομηχανία

A

84.74

Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το δια
χωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανά
μειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων
στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι
σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορ
φοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών
καυσίμων, των κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύ
ψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχη
ματισμού των μητρών των χυτηρίων από άμμο:

8474.10

Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το δια
χωρισμό ή το πλύσιμο

Βιομηχανία

A

8474.20

Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή
την κονιοποίηση

Βιομηχανία

A

8474.3

Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μάλαξη:

8474.31

Μπετονιέρες και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέντου

Βιομηχανία

A

8474.32

Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα

Βιομηχανία

A

8474.39

Άλλες

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1683

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8474.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8474.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.75

Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή
λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λα
μπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας),
που φέρουν γυάλινο περίβλημα:

8475.10

Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή
λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λα
μπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας),
που φέρουν γυάλινο περίβλημα

Βιομηχανία

A

8475.2

Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατά
σταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:

8475.21

Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφωμά
των τους

Βιομηχανία

A

8475.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8475.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.76

Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμ
ματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων:

8476.2

Αυτόματες μηχανές πώλησης ποτών:

8476.21

Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης

Βιομηχανία

A

8476.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8476.8

Άλλες μηχανές:

8476.81

Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης

Βιομηχανία

A

8476.89

Άλλες

Βιομηχανία

A

8476.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.77

Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή
των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις
ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού στο κεφάλαιο αυτό:

8477.10

Μηχανές για χύτευση με έγχυση

Βιομηχανία

A

8477.20

Μηχανές εξώθησης (extrudeuses)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1684

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8477.30

Μηχανές για χύτευση με φύσημα

Βιομηχανία

A

8477.40

Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορ
φοποίηση σε θερμή κατάσταση

Βιομηχανία

A

8477.5

Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση:

8477.51

Για χύτευση ή την αναγόμωση των επισώτρων ή για χύτευση
ή τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων

Βιομηχανία

A

8477.59

Άλλες

Βιομηχανία

A

8477.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8477.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.78

Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση
του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού στο κεφάλαιο αυτό:

8478.10

Μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8478.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.79

Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κε
φάλαιο αυτό:

8479.10

Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή
ανάλογες εργασίες

Βιομηχανία

A

8479.20

Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των
ζωικών ή σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών

Βιομηχανία

A

8479.30

Πρέσες για την κατασκευή μοριοσανίδων ή ινοσανίδων από
ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές
για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού

Βιομηχανία

A

8479.40

Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας

Βιομηχανία

A

8479.50

Βιομηχανικά ρομπότ που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ
βάνονται αλλού

Βιομηχανία

A

8479.60

Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση

Βιομηχανία

A

8479.7

Γέφυρες επιβίβασης επιβατών:

8479.71

Είδους που χρησιμοποιείται στα αεροδρόμια

Βιομηχανία

A

8479.79

Άλλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1685

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8479.8

Άλλες μηχανές και συσκευές:

8479.81

Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι μασουρίστρες για το τύλιγμα των ηλεκτρικών κα
λωδίων

Βιομηχανία

A

8479.82

Για την ανάμειξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό,
το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή
την ανατάραξη

Βιομηχανία

A

8479.89

Άλλες:

8479.89.33

Μηχανές στίλβωσης και εκτριβής πατωμάτων, ηλεκτρικές, μη
οικιακού τύπου

Βιομηχανία

A

8479.89.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8479.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

84.80

Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες.
Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα με
ταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ
ή τις πλαστικές ύλες:

8480.10

Πλαίσια χυτηρίου

Βιομηχανία

A

8480.20

Βάσεις για μήτρες

Βιομηχανία

A

8480.30

Μοντέλα για μήτρες

Βιομηχανία

A

8480.4

Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια:

8480.41

Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

Βιομηχανία

A

8480.49

Άλλες

Βιομηχανία

A

8480.50

Μήτρες για το γυαλί

Βιομηχανία

A

8480.60

Μήτρες για τις ορυκτές ύλες

Βιομηχανία

A

8480.7

Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:

8480.71

Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

Βιομηχανία

A

8480.79

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.81

Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις,
ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα
οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερ
μοστατικές δικλείδες:

8481.10

Υποβιβαστές πίεσης:

8481.10.10

Για σωλήνες ή σωληνώσεις εξωτερικής διαμέτρου που δεν
υπερβαίνει τα 32 mm

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1686

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8481.10.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8481.20

Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουρ
γούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα

Βιομηχανία

A

8481.30

Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης:

8481.30.10

Βαλβίδες αντεπιστροφής διπλού κλαπέ (σπαστού δίσκου)

Βιομηχανία

A

8481.30.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8481.40

Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας:

8481.40.10

Από κράματα χαλκού ή πλαστικές ύλες, για σωλήνες ή σωλη
νώσεις εξωτερικής διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 32 mm

Βιομηχανία

A

8481.40.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8481.80

Άλλες συσκευές:

8481.80.01

Βαλβίδες ελέγχου πίεσης ή ροής (με εξαίρεση τις βαλβίδες
αργιλίου, με μάζα 150 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερ
βαίνει τα 200 g, και χωρητικότητας 5,3 kW ή περισσότερο
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 8,4 kW, οι οποίες χρησιμοποιού
νται στα κλιματιστικά για την αυτοκινητοβιομηχανία), για σω
λήνες ή σωληνώσεις εξωτερικής διαμέτρου που δεν υπερβαί
νει τα 32 mm

Βιομηχανία

A

8481.80.03

Πυροσβεστικοί κρουνοί

Βιομηχανία

A

8481.80.09

Βαλβίδες των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως με άλλα
φουσκωτά είδη

Βιομηχανία

A

8481.80.11

Βαλβίδες έκπλυσης των τύπων που χρησιμοποιούνται συνή
θως σε αποχωρητήρια, ουρητήρια ή χοάνες υποδοχής απόνε
ρων

Βιομηχανία

A

8481.80.19

Άλλες βαλβίδες με πλωτήρα, για σωλήνες ή σωληνώσεις εξω
τερικής διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 32 mm

Βιομηχανία

A

8481.80.27

Βαλβίδες με σφαιρίδια (με εξαίρεση εκείνες από πλαστικές
ύλες)

Βιομηχανία

A

8481.80.31

Βαλβίδες πεταλούδας (με εξαίρεση εκείνες από πλαστικές
ύλες)

Βιομηχανία

A

8481.80.33

Βαλβίδες διαφράγματος (με εξαίρεση εκείνες από πλαστικές
ύλες)

Βιομηχανία

A

8481.80.37

Άλλα συρταρωτά επιστόμια από κράματα χαλκού, χωρίς
φλάντζα, για σωλήνες με εσωτερική διάσταση της εγκάρσιας
τομής που υπερβαίνει τα 15 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
80 mm

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016
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Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1687

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8481.80.41

Συρταρωτά επιστόμια

Βιομηχανία

A

8481.80.63

Βαλβίδες εμβόλου (με εξαίρεση εκείνες από πλαστικές ύλες)

Βιομηχανία

A

8481.80.72

Σύνδεσμοι εύκαμπτων σωλήνων

Βιομηχανία

A

8481.80.73

Τρύπες αποχέτευσης νιπτήρα, μπανιέρας, ντουζιέρας ή νερο
χύτη και πώματα αυτών

Βιομηχανία

A

8481.80.79

Βρύσες με κυρτό ακροφύσιο, επικαθήμενες βρύσες τύπου κο
λώνας, μείκτες νερού, θερμοστατικη βαλβίδα ανάμειξης (για
μπάνιο, νιπτήρα, μπιντέ, ντουζιέρα ή νεροχύτη), θάλαμοι
ντουζιέρας, στρόφιγγα κλειδώματος δεξαμενών νερού, μπατα
ρίες πάγκου κουζίνας καμπυλωτές ή μεταλλικοί δακτύλιοι
για σωλήνες απορροής εξωτερικής διαμέτρου που δεν υπερ
βαίνει τα 32 mm

Βιομηχανία

A

8481.80.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8481.90

Μέρη:

8481.90.60

Για βαλβίδες των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως με
φουσκωτά είδη

Βιομηχανία

A

8481.90.65

Περιβλήματα (με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται συ
νήθως με φουσκωτά είδη και βαλβίδες αερολυμάτων)

Βιομηχανία

A

8481.90.80

Άλλα μέρη βαλβίδων (με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιού
νται για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με
σύστημα ελαιοϋδραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα και για βαλ
βίδες αερολυμάτων)

Βιομηχανία

A

8481.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

84.82

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή
με βελόνες:

8482.10

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες)

Βιομηχανία

A

8482.20

Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνο
νται και οι συναρμολογήόεις κώνων και κωνικών κυλίνδρων:

8482.20.02

Ρουλεμάν με στροφέα κλειστού τύπου, που χρησιμοποιούνται
συνήθως στους άξονες τροχαίου υλικού για σιδηροδρομικές
ή παρόμοιες γραμμές, με εξωτερική διάμετρο 170 mm ή πε
ρισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 210 mm

Βιομηχανία

A

8482.20.45

Κωνικά ρουλεμάν (με εξαίρεση τα μονής σειράς), με εσωτε
ρική διάμετρο 119 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερ
βαίνει τα 120 mm, ή 131 mm ή περισσότερο αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 132 mm

Βιομηχανία

A

8482.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8482.30

Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1688
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Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8482.40

Ρουλεμάν με βελόνες

Βιομηχανία

A

8482.50

Άλλα ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

Βιομηχανία

A

8482.80

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρου
λεμάν

Βιομηχανία

A

8482.9

Μέρη:

8482.91

Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες

Βιομηχανία

A

8482.99

Άλλα:

8482.99.11

Εξωτερικοί δακτύλιοι για αξονικά σφαιρικά έδρανα βαθέων
αυλάκων με τις βαθείς αύλακες στην εσωτερική διάμετρο, τε
λικής μορφής (εκτός από εκείνους με εξωτερική διάμετρο μι
κρότερη από 31 mm ή που υπερβαίνει τα 130 mm)

Βιομηχανία

A

8482.99.17

Εξωτερικοί δακτύλιοι για ρουλεμάν με στροφέα, τελικής μορ
φής, με εξωτερική διάμετρο 195 mm ή περισσότερο αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 196 mm, ή 207 mm ή περισσότερο
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 209 mm

Βιομηχανία

A

8482.99.29

Εσωτερικοί δακτύλιοι για αξονικά σφαιρικά έδρανα βαθέων
αυλάκων με τις βαθείς αύλακες στην εξωτερική διάμετρο, τε
λικής μορφής (εκτός από εκείνους με εξωτερική διάμετρο μι
κρότερη από 20 mm ή που υπερβαίνει τα 95 mm)

Βιομηχανία

A

8482.99.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

84.83

Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περι
λαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι
άξονες) και στρόφαλοι. Έδρανα και κουζινέτα. Οδοντωτοί
τροχοί και τροχοί τριβής. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλιν
δρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετα
τροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι με
τατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συμπλέκτες και όρ
γανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές
συναρμογές ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους:

8483.10

Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περι
λαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι
άξονες) και στρόφαλοι

Βιομηχανία

A

8483.20

Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν

Βιομηχανία

A

8483.30

Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζι
νέτα

8483.30.55

Κουζινέτα, των τύπων που αποτελούνται από μισά, με εσωτε
ρική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 125 mm και με πάχος
τοιχώματος μικρότερο από 5 mm

Βιομηχανία

A

8483.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016
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Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8483.40

Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς
τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνη
σης που παρουσιάζονται χωριστά. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες
ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και
μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και
οι μετατροπείς ζεύξης ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

Βιομηχανία

A

8483.50

Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
αυλακωτές τροχαλίες

Βιομηχανία

A

8483.60

Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι αρθρωτές συναρμογές

Βιομηχανία

A

8483.90

Οδοντοτροχοί και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της
κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά. Μέρη

Βιομηχανία

A

84.84

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συν
δυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζο
νται σε σακουλάκια, φακέλους ή μηχανικές στεγανοποιητικές
συναρμογές:

8484.10

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες):

8484.10.10

Που προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για χρήση σε μηχα
νοκίνητα οχήματα του κεφαλαίου 87 (με εξαίρεση εκείνες
των διακρίσεων 8701.10 και 8701.90)

Βιομηχανία

A

8484.10.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8484.20

Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές

Βιομηχανία

A

8484.90

Άλλες:

8484.90.10

Που προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για χρήση σε μηχα
νοκίνητα οχήματα του κεφαλαίου 87 (με εξαίρεση εκείνες
των διακρίσεων 8701.10 και 8701.90)

Βιομηχανία

A

8484.90.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

84.86

Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται απο
κλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή πλινθωμάτων, ή δίσκων
(wafers) ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρω
μένων κυκλωμάτων ή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη
οθόνη. Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη ση
μείωση 9 σημείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου. Μέρη και εξαρ
τήματα:

8486.10

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή πλινθωμάτων ή δί
σκων (wafers)

Βιομηχανία

A

8486.20

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων με ημι
αγωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1690

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8486.30

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων απεικόνι
σης με επίπεδη οθόνη

Βιομηχανία

A

8486.40

Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 9 ση
μείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου

Βιομηχανία

A

8486.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

84.87

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε πε
ριλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλε
κτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πη
νίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:

8487.10

Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους

Βιομηχανία

A

8487.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.01

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα
συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:

8501.10

Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W

Βιομηχανία

A

8501.20

Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W

Βιομηχανία

A

8501.3

Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς
ρεύματος:

8501.31

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W

Βιομηχανία

A

8501.32

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα
75 kW

Βιομηχανία

A

8501.33

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα
375 kW

Βιομηχανία

A

8501.34

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW

Βιομηχανία

A

8501.40

Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί

Βιομηχανία

A

8501.5

Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:

8501.51

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:

8501.51.15

Κινητήρες κυλινδρικού πλαισίου με διάμετρο μικρότερη από
100 mm, της οποίας το μήκος υπερβαίνει κατά 2,35 φορές
την εξωτερική διάμετρο, κινητήρες με συστήματα ενεργοποίη
σης δικλείδων, κινητήρες με συλλέκτη, σύγχρονοι κινητήρες
και επαγωγικοί κινητήρες απώθησης

Βιομηχανία

A

8501.51.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός
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Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8501.52

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα
75 kW:

8501.52.15

Κινητήρες κυλινδρικού πλαισίου με διάμετρο μικρότερη από
200 mm, της οποίας το μήκος υπερβαίνει κατά 3 φορές την
εξωτερική διάμετρο, κινητήρες με συστήματα ενεργοποίησης
δικλείδων, κινητήρες με συλλέκτη, σύγχρονοι κινητήρες και
επαγωγικοί κινητήρες απώθησης

Βιομηχανία

A

8501.52.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8501.53

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:

8501.53.15

Κινητήρες κυλινδρικού πλαισίου των οποίων το μήκος υπερ
βαίνει κατά 5 φορές την εξωτερική διάμετρο, κινητήρες με
συστήματα ενεργοποίησης δικλείδων, κινητήρες με συλλέκτη,
σύγχρονοι κινητήρες, επαγωγικοί κινητήρες απώθησης και
κινητήρες ροπής

Βιομηχανία

A

8501.53.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8501.6

Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες):

8501.61

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:

8501.61.10

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 25 kVA

Βιομηχανία

A

8501.61.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8501.62

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα
375 kVA

Βιομηχανία

A

8501.63

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα
750 kVA

Βιομηχανία

A

8501.64

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA

Βιομηχανία

A

85.02

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατρο
πείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:

8502.1

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολο
φόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση
(κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ):

8502.11

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA

Βιομηχανία

A

8502.12

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα
375 kVA

Βιομηχανία

A

8502.13

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA

Βιομηχανία

A

8502.20

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολο
φόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες
(κινητήρες εκρήξεως)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8502.3

Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:

8502.31

Με αιολική ενέργεια

Βιομηχανία

A

8502.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

8502.40

Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

Βιομηχανία

A

8503.00

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 85.01 ή 85.02:

8503.00.10

Ρότορες ή επαγώγιμα, με εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας
τομής που υπερβαίνει τα 57 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα
200 mm

Βιομηχανία

A

8503.00.20

Στάτορες ή δέσμες στατόρων, έστω και με περιέλιξη, με εσω
τερική διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει τα
57 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 mm

Βιομηχανία

A

8503.00.30

Ψυγεία

Βιομηχανία

A

8503.00.40

Θερμοστοιχεία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
τη θερμική ενέργεια

Βιομηχανία

A

8503.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.04

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύμα
τος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγω
γής:

8504.10

Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης

Βιομηχανία

A

8504.2

Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό:

8504.21

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA

Βιομηχανία

A

8504.22

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα
10 000 kVA

Βιομηχανία

A

8504.23

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA

Βιομηχανία

A

8504.3

Άλλοι μετασχηματιστές:

8504.31

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA

Βιομηχανία

A

8504.32

Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα
16 kVA

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1693

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8504.33

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα
500 kVA

Βιομηχανία

A

8504.34

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA

Βιομηχανία

A

8504.40

Μετατροπείς ρεύματος στατικοί

Βιομηχανία

A

8504.50

Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής

Βιομηχανία

A

8504.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.05

Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζο
νται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση.
Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρο
μαγνητικές διατάξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες,
διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομα
γνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης:

8505.1

Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνι
μοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:

8505.11

Από μέταλλο

Βιομηχανία

A

8505.19

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8505.20

Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας
και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά

Βιομηχανία

A

8505.90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Βιομηχανία

A

85.06

Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών:

8506.10

Με διοξείδιο του μαγγανίου:

8506.10.05

Κυλινδρικές, με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 cm3

Βιομηχανία

A

8506.10.10

Άλλες, με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 7 mm

Βιομηχανία

A

8506.10.25

Άλλες, κυλινδρικές (με εξαίρεση εκείνες με ύψος που δεν
υπερβαίνει τα 7 mm), διαμέτρου που υπερβαίνει τα 19 mm

Βιομηχανία

A

8506.10.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8506.30

Με οξείδιο του υδραργύρου:

8506.30.05

Κυλινδρικές, με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 cm3

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1694

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8506.30.10

Άλλες, με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 7 mm

Βιομηχανία

A

8506.30.25

Άλλες, κυλινδρικές (με εξαίρεση εκείνες με ύψος που δεν
υπερβαίνει τα 7 mm), διαμέτρου που υπερβαίνει τα 19 mm

Βιομηχανία

A

8506.30.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8506.40

Με οξείδιο του αργύρου:

8506.40.05

Κυλινδρικές, με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 cm3

Βιομηχανία

A

8506.40.10

Άλλες, με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 7 mm

Βιομηχανία

A

8506.40.25

Άλλες, κυλινδρικές (με εξαίρεση εκείνες με ύψος που δεν
υπερβαίνει τα 7 mm), διαμέτρου που υπερβαίνει τα 19 mm

Βιομηχανία

A

8506.40.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8506.50

Με λίθιο:

8506.50.05

Κυλινδρικές, με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 cm3

Βιομηχανία

A

8506.50.10

Άλλες, με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 7 mm

Βιομηχανία

A

8506.50.25

Άλλες, κυλινδρικές (με εξαίρεση εκείνες με ύψος που δεν
υπερβαίνει τα 7 mm), διαμέτρου που υπερβαίνει τα 19 mm

Βιομηχανία

A

8506.50.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8506.60

Αέρα-ψευδαργύρου:

8506.60.05

Κυλινδρικές, με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 cm3

Βιομηχανία

A

8506.60.10

Άλλες, με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 7 mm

Βιομηχανία

A

8506.60.25

Άλλες, κυλινδρικές (με εξαίρεση εκείνες με ύψος που δεν
υπερβαίνει τα 7 mm), διαμέτρου που υπερβαίνει τα 19 mm

Βιομηχανία

A

8506.60.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8506.80

Άλλες ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών:

8506.80.05

Κυλινδρικές, με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 cm3

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8506.80.10

Άλλες, με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 7 mm

Βιομηχανία

A

8506.80.25

Άλλες, κυλινδρικές (με εξαίρεση εκείνες με ύψος που δεν
υπερβαίνει τα 7 mm), διαμέτρου που υπερβαίνει τα 19 mm

Βιομηχανία

A

8506.80.40

Κυψέλες καυσίμου

Βιομηχανία

A

8506.80.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8506.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.07

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και
οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο
σχήμα:

8507.10

Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκί
νημα των εμβολοφόρων κινητήρων:

8507.10.05

Με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 185 mm (μήκος) ×
125 mm (πλάτος) × 195 mm (ύψος)

Βιομηχανία

A

8507.10.10

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8507.20

Άλλοι συσσωρευτές με μόλυβδο

Βιομηχανία

A

8507.30

Με καδμιονικέλιο

Βιομηχανία

A

8507.40

Με σιδηρονικέλιο

Βιομηχανία

A

8507.50

Νικελίου-μεταλλικού υδριδίου

Βιομηχανία

A

8507.60

Ιόντων λιθίου

Βιομηχανία

A

8507.80

Άλλοι συσσωρευτές

Βιομηχανία

A

8507.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.08

Ηλεκτρικές σκούπες:

8508.1

Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:

8508.11

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 500 W, οι οποίες διαθέ
τουν δοχείο συλλογής με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει
τα 20 l:

8508.11.10

Με τιμή για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών που δεν
υπερβαίνει τα R650

Βιομηχανία

A

8508.11.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1696

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8508.19

Άλλες:

8508.19.10

Με τιμή για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών που δεν
υπερβαίνει τα R650, μη οικιακού τύπου

Βιομηχανία

A

8508.19.20

Άλλες, με τιμή για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών που
δεν υπερβαίνει τα R650

Βιομηχανία

A

8508.19.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8508.60

Άλλες ηλεκτρικές σκούπες:

8508.60.10

Με τιμή για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών που δεν
υπερβαίνει τα R650, μη οικιακού τύπου

Βιομηχανία

A

8508.60.90

Άλλες, με τιμή για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών που
υπερβαίνει τα R650, μη οικιακού τύπου

Βιομηχανία

A

8508.70

Μέρη:

8508.70.10

Για ηλεκτρικές σκούπες, μη οικιακού τύπου

Βιομηχανία

A

8508.70.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.09

Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό
κινητήρα, για οικιακή χρήση, άλλες από τις ηλεκτρικές σκού
πες της κλάσης 85.08:

8509.40

Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων. Συ
σκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών

Βιομηχανία

A

8509.80

Άλλες συσκευές:

8509.80.10

Μηχανές στίλβωσης πατωμάτων

Βιομηχανία

A

8509.80.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8509.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.10

Ξυριστικές μηχανές, μηχανές κουρέματος και αποτριχωτικές
συσκευές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:

8510.10

Ξυριστικές μηχανές

Βιομηχανία

A

8510.20

Κουρευτικές μηχανές

Βιομηχανία

A

8510.30

Αποτριχωτικές συσκευές

Βιομηχανία

A

8510.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1697

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

85.11

Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα
των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθή
ρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνη
τοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης,
εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλ
λάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμο
ποιούνται με τους κινητήρες αυτούς:

8511.10

Αναφλεκτήρες αφής:

8511.10.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε
κινητήρες αεροσκαφών ή ελκυστήρων

Βιομηχανία

A

8511.10.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8511.20

Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκ
τρικές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι

Βιομηχανία

A

8511.30

Διανομείς. Πηνία αφής:

8511.30.30

Διανομείς και πηνία αφής, που προορίζονται, αποκλειστικά ή
κυρίως, για χρήση σε κινητήρες μηχανοκίνητων οχημάτων

Βιομηχανία

A

8511.30.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8511.40

Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες:

8511.40.15

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε
κινητήρες μηχανοκίνητων οχημάτων

Βιομηχανία

A

8511.40.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8511.50

Άλλες γεννήτριες:

8511.50.20

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε
κινητήρες μηχανοκίνητων οχημάτων

Βιομηχανία

A

8511.50.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8511.80

Άλλες συσκευές

Βιομηχανία

A

8511.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.12

Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαί
ρεση τα είδη της κλάσης 85.39), υαλοκαθαριστήρες, διατά
ξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και
του αχνού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή
αυτοκίνητα:

8512.10

Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων
που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1698

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8512.20

Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης

Βιομηχανία

A

8512.30

Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης

Βιομηχανία

A

8512.40

Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλ
λων πάγου και του αχνού

Βιομηχανία

A

8512.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.13

Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουρ
γούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. (π.χ. με
στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες
από τις συσκευές φωτισμού της κλάσης 85.12:

8513.10

Λυχνίες

Βιομηχανία

A

8513.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.14

Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους
οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με
επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομη
χανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών,
με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:

8514.10

Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση)

Βιομηχανία

A

8514.20

Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές
απώλειες

Βιομηχανία

A

8514.30

Άλλοι κλίβανοι

Βιομηχανία

A

8514.40

Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με
επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες

Βιομηχανία

A

8514.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.15

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρό
πους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις
οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνο
νται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή
άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες
ηλεκτρονίων, με μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλάσμα
τος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε
θερμή κατάσταση μετάλλων ή μεταλλοκεραμικών συνθέσεων:

8515.1

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά:

8515.11

Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης

Βιομηχανία

A

8515.19

Άλλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8515.2

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με
αντίσταση:

8515.21

Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες

Βιομηχανία

A

8515.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8515.3

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με
τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος:

8515.31

Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες

Βιομηχανία

A

8515.39

Άλλες

Βιομηχανία

A

8515.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8515.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.16

Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό
για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη
θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες
χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμμωση (π.χ.
στεγνώματος, κατσαρώματος, θέρμανσης τσιμπίδων κατσαρώ
ματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδε
ρώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρή
σεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της κλά
σης 85.45):

8516.10

Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό
για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά:

8516.10.10

Θερμαντήρες νερού που βυθίζονται στο νερό για τη θέρ
μανσή του, οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως
για τη θέρμανση βιομηχανικών υδάτων

Βιομηχανία

A

8516.10.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8516.2

Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων,
του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις:

8516.21

Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση

Βιομηχανία

A

8516.29

Άλλες:

8516.29.10

Ηλεκτρικοί θερμαντήρες

Βιομηχανία

A

8516.29.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8516.3

Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμωση ή για το στέ
γνωμα των χεριών:

8516.31

Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:

8516.31.10

Χειρός

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1700

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8516.31.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8516.32

Άλλες συσκευές για την κόμμωση

Βιομηχανία

A

8516.33

Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών

Βιομηχανία

A

8516.40

Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος

Βιομηχανία

A

8516.50

Φούρνοι με μικροκύματα

Βιομηχανία

A

8516.60

Άλλοι φούρνοι. Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνο
νται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψηστιέρες

Βιομηχανία

A

8516.7

Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές:

8516.71

Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού

Βιομηχανία

A

8516.72

Φρυγανιέρες

Βιομηχανία

A

8516.79

Άλλες

Βιομηχανία

A

8516.80

Θερμαντικές αντιστάσεις:

8516.80.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε θερ
μάστρες, θερμαινόμενες πλάκες και φούρνους οικιακής χρή
σης

Βιομηχανία

A

8516.80.20

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε
φούρνους και κλιβάνους βιομηχανικής χρήσης

Βιομηχανία

A

8516.80.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8516.90

Μέρη:

8516.90.10

Για θερμαντήρες νερού που βυθίζονται στο νερό για τη θέρ
μανσή του, οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως
για τη θέρμανση βιομηχανικών υδάτων

Βιομηχανία

A

8516.90.20

Για συσκευές χειρός για το στέγνωμα των μαλλιών

Βιομηχανία

A

8516.90.25

Για ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος

Βιομηχανία

A

8516.90.30

Για άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις

Βιομηχανία

A

8516.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1701

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

85.17

Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβά
νονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρ
ματα δίκτυα. Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη
της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμ
βάνονται οι συσκευές για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή
ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής),
άλλες από τις συσκευές των κλάσεων 84.43, 85.25, 85.27 ή
85.28):

8517.1

Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβά
νονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρ
ματα δίκτυα:

8517.11

Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό

8517.12

Τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δί
κτυα:

8517.12.10

Που είναι σχεδιασμένα για χρήση όταν φοριούνται στο χέρι ή
φέρονται από τον χρήστη

Βιομηχανία

A

8517.12.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8517.18

Άλλα:

8517.18.10

Τηλεφωνικές συσκευές που λειτουργούν με κάρτα ή κερματο
δέκτη

Βιομηχανία

A

8517.18.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8517.6

Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικό
νων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συ
σκευές για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο
(τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής):

8517.61

Σταθμοί βάσης

Βιομηχανία

A

8517.62

Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και τη μετάδοση ή την
αναγέννηση της φωνής, των εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις
οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές μεταγωγής και δρομολό
γησης:

8517.62.10

Τηλέφωνα με εικόνα

Βιομηχανία

A

8517.62.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8517.69

Άλλες

Βιομηχανία

A

8517.70

Μέρη:

8517.70.10

Για τηλεφωνικές συσκευές

Βιομηχανία

A

8517.70.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1702

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

85.18

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και
προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά κεφαλής και αυτιών,
έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυα
σμοί που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισ
σότερα μεγάφωνα. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότη
τας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:

8518.10

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους

8518.2

Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:

8518.21

Μεγάφωνα απλά, προσαρμοσμένα σε πλαίσιο

Βιομηχανία

A

8518.22

Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο

Βιομηχανία

A

8518.29

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8518.30

Ακουστικά κεφαλńς και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μι
κρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί που αποτελούνται από
ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα

Βιομηχανία

A

8518.40

Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας

Βιομηχανία

A

8518.50

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου

Βιομηχανία

A

8518.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.19

Συσκευές εγγραφής του ήχου ή συσκευές αναπαραγωγής του
ήχου:

8519.20

Συσκευές που λειτουργούν με την εισαγωγή νομίσματος, τρα
πεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, κέρματος ή με άλλο
μέσο πληρωμής

Βιομηχανία

A

8519.30

Συσκευές περιστροφής των δίσκων

Βιομηχανία

A

8519.50

Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα

Βιομηχανία

A

8519.8

Άλλες συσκευές:

8519.81

Που χρησιμοποιούν μαγνητικό ή οπτικό υπόθεμα ή υπόθεμα
με ημιαγωγό:

8519.81.05

Που χρησιμοποιούν μαγνητικά υποθέματα

Βιομηχανία

A

8519.81.10

Άλλες, κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής του ήχου, ανα
παραγωγικές µηχανές ταινιών και μηχανές μεταγλώττισης

Βιομηχανία

A

8519.81.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1703

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8519.89

Άλλες:

8519.89.10

Κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής του ήχου, αναπαραγω
γικές µηχανές ταινιών και μηχανές μεταγλώττισης

Βιομηχανία

A

8519.89.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

85.21

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, έστω και
με ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων:

8521.10

Με μαγνητικές ταινίες

Βιομηχανία

A

8521.90

Άλλες:

8521.90.10

Με οκτώ ή περισσότερες εισόδους και με τιμή για τους σκο
πούς τελωνειακών δασμών που υπερβαίνει τα R13 000

Βιομηχανία

A

8521.90.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

85.22

Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση απο
κλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των κλάσεων 85.19 ή
85.21:

8522.10

Φωνογραφικοί αναγνώστες

Βιομηχανία

A

8522.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.23

Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής
αποθήκευσης με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» (smart cards)
και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλο
γες εγγραφές, έστω και γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατα
σκευή των δίσκων, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37:

8523.2

Μαγνητικά υποθέματα:

8523.21

Κάρτες με μαγνητική λωρίδα

Βιομηχανία

A

8523.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

8523.4

Οπτικά υποθέματα:

8523.41

Μη γραμμένα

Βιομηχανία

A

8523.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

8523.5

Υποθέματα με ημιαγωγό:

8523.51

Διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής αποθήκευσης με
ημιαγωγό

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1704

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8523.52

«Έξυπνες κάρτες» (smart cards):

8523.52.10

Ψηφιακές

Βιομηχανία

A

8523.52.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8523.59

Άλλα

Βιομηχανία

A

8523.80

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.25

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση,
έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγρα
φής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για
την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεο
κάμερες:

8525.50

Συσκευές εκπομπής:

8525.50.10

Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία

Βιομηχανία

A

8525.50.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8525.60

Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης

Βιομηχανία

A

8525.80

Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτο
γραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες:

8525.80.10

Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση

Βιομηχανία

A

8525.80.20

Ψηφιακές βιντεοκάμερες με τιμή για τους σκοπούς τελωνεια
κών δασμών που υπερβαίνει τα R15 000 για τη βασική μο
νάδα της κάμερας χωρίς να περιλαμβάνονται τυχόν περιφε
ρειακές συσκευές, π.χ. κλειδί μνήμης, μπαταρία, πρόσθετοι
φακοί κ.λπ.

Βιομηχανία

A

8525.80.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

85.26

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συ
σκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:

8526.10

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ)

Βιομηχανία

A

8526.9

Άλλες:

8526.91

Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας

Βιομηχανία

A

8526.92

Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1705

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

85.27

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες,
στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή:

8527.1

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουρ
γήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας:

8527.12

Κασετόφωνα τσέπης

8527.13

Άλλες συσκευές συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή ανα
παραγωγής του ήχου:

8527.13.10

Οικιακές συσκευές

Βιομηχανία

A

8527.13.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8527.19

Άλλες:

8527.19.10

Οικιακές συσκευές

Βιομηχανία

A

8527.19.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8527.2

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουρ
γήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που
χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα:

8527.21

Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του
ήχου

Βιομηχανία

A

8527.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8527.9

Άλλες:

8527.91

Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του
ήχου:

8527.91.10

Οικιακές συσκευές

Βιομηχανία

A

8527.91.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8527.92

Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
του ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή συσκευή:

8527.92.10

Οικιακές συσκευές

Βιομηχανία

A

8527.92.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1706

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8527.99

Άλλες:

8527.99.10

Οικιακές συσκευές

Βιομηχανία

A

8527.99.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

85.28

Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προβολής, που δεν ενσω
ματώνουν δέκτες τηλεόρασης. Δέκτες τηλεόρασης με ενσωμα
τωμένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή
εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας:

8528.4

Οθόνες απεικόνισης με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες:

8528.41

Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών
της κλάσης 84.71

Βιομηχανία

A

8528.49

Άλλες:

8528.49.10

Έγχρωμες, με μέγεθος οθόνης που δεν υπερβαίνει τα 3 m ×
4m

Βιομηχανία

A

8528.49.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8528.5

Άλλες οθόνες απεικόνισης:

8528.51

Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών
της κλάσης 84.71:

8528.51.10

Έγχρωμες, με οθόνη της οποίας καμία πλευρά δεν υπερβαίνει
τα 45 cm

Βιομηχανία

A

8528.51.20

Έγχρωμες, με μέγεθος οθόνης που υπερβαίνει τα 3 m × 4 m

Βιομηχανία

A

8528.51.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8528.59

Άλλες:

8528.59.05

Έγχρωμες, με οθόνη της οποίας καμία πλευρά δεν υπερβαίνει
τα 45 cm

Βιομηχανία

A

8528.59.15

Έγχρωμες, με μέγεθος οθόνης που υπερβαίνει τα 3 m × 4 m

Βιομηχανία

A

8528.59.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8528.6

Μηχανές προβολής:

8528.61

Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών
της κλάσης 84.71

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1707

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8528.69

Άλλες:

8528.69.10

Με τιμή για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών που υπερβαί
νει τα R250 000

Βιομηχανία

A

8528.69.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8528.7

Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης
για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του
ήχου ή εικόνας:

8528.71

Που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διάταξη οπτικής
ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης:

8528.71.10

Με τιμή για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών που δεν
υπερβαίνει τα R5 000

Βιομηχανία

A

8528.71.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8528.72

Άλλοι, έγχρωμοι:

8528.72.20

Με ενσωματωμένες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες

Βιομηχανία

A

8528.72.40

Άλλοι, με οθόνη της οποίας καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
45 cm

Βιομηχανία

A

8528.72.50

Άλλοι, με μέγεθος οθόνης που υπερβαίνει τα 3 m × 4 m

Βιομηχανία

A

8528.72.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8528.73

Άλλοι, μονόχρωμοι:

8528.73.20

Με ενσωματωμένες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες

Βιομηχανία

A

8528.73.40

Άλλοι, με οθόνη της οποίας καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
45 cm

Βιομηχανία

A

8528.73.50

Άλλοι, με μέγεθος οθόνης που υπερβαίνει τα 3 m × 4 m

Βιομηχανία

A

8528.73.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

85.29

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28:

8529.10

Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου. Μέρη που
αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά:

8529.10.10

Δίσκοι παραβολικών ανακλαστήρων κεραιών με διάμετρο που
δεν υπερβαίνει τα 120 cm

Βιομηχανία

A

8529.10.20

Άλλες κεραίες για δέκτες τηλεόρασης, έστω και με ικανότητα
λήψης ραδιοφωνικού σήματος [με εξαίρεση τις εσωτερικές
κεραίες «χωριστών ενοτήτων» (set-top) που διαθέτουν μόνιμη
βάση για τοποθέτηση στο επάνω μέρος της τηλεόρασης ή σε
άλλη επίπεδη επιφάνεια]

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1708

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8529.10.90

Άλλα

8529.90

Άλλα:

8529.90.20

Κιβώτια για δέκτες τηλεόρασης

Βιομηχανία

A

8529.90.50

Φίλτρα ή διαχωριστές, για τις κεραίες για δέκτες τηλεόρασης

Βιομηχανία

A

8529.90.60

Συντονιστές (πολύ υψηλής συχνότητας ή υπερύψηλης συχνό
τητας) και διατάξεις ελέγχου των συντονιστών, για δέκτες τη
λεόρασης

Βιομηχανία

A

8529.90.70

Μέρη από καλουπωμένη πλαστική ύλη ή κοινά μέταλλα, που
δεν έχουν ενσωματωμένα ηλεκτρικά στοιχεία, για δέκτες τη
λεόρασης

Βιομηχανία

A

8529.90.75

Πάνελ απεικόνισης

Βιομηχανία

A

8529.90.80

Άλλα μέρη για δέκτες τηλεόρασης

Βιομηχανία

A

8529.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.30

Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για
τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για
σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες
οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις
ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της κλάσης 86.08):

8530.10

Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές

Βιομηχανία

A

8530.80

Άλλες συσκευές

Βιομηχανία

A

8530.90

Μέρη:

8530.90.10

Για συσκευές για σιδηροδρομικές γραμμές

Βιομηχανία

A

8530.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.31

Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης
(π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνα
κες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της
κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των κλάσεων 85.12
ή 85.30:

8531.10

Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά
της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές

Βιομηχανία

A

8531.20

Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με
υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους (LED)

Βιομηχανία

A

8531.80

Άλλες συσκευές

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1709

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8531.90

Μέρη

85.32

Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:

8532.10

Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρι
κά δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν
ισχύ αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0,5 kVar (πυκνωτές
ισχύος):

8532.10.10

Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 50 μικροφαράντ (μF),
για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V(AC) ή 2 000 V
(DC) (με εξαίρεση τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές)

Βιομηχανία

A

8532.10.20

Άλλοι, για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V (AC) ή τα
2 000 V (DC)

Βιομηχανία

A

8532.10.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8532.2

Άλλοι σταθεροί πυκνωτές:

8532.21

Με ταντάλιο

Βιομηχανία

A

8532.22

Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο

Βιομηχανία

A

8532.23

Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση

Βιομηχανία

A

8532.24

Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις

Βιομηχανία

A

8532.25

Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη

Βιομηχανία

A

8532.29

Άλλοι:

8532.29.15

Που έχουν κατασκευαστεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των
50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ αντίδρα
σης μικρότερη των 0,5 kVar

Βιομηχανία

A

8532.29.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8532.30

Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι

Βιομηχανία

A

8532.90

Μέρη:

8532.90.10

Περιελίξεις

Βιομηχανία

A

8532.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.33

Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμ
βάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα):

8533.10

Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε
στρώση

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1710

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8533.2

Άλλες σταθερές αντιστάσεις:

8533.21

Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

Βιομηχανία

A

8533.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8533.3

Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεο
στάτες και τα ποτενσιόμετρα) σε περιέλιξη:

8533.31

Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

Βιομηχανία

A

8533.39

Άλλες

Βιομηχανία

A

8533.40

Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται
οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα)

Βιομηχανία

A

8533.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

8534.00

Τυπωμένα κυκλώματα

Βιομηχανία

A

85.35

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία,
διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλω
μάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις δια
κοπής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορι
σμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευμα
τολήπτες και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης), για τάση
που υπερβαίνει τα 1 000 V:

8535.10

Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες

Βιομηχανία

A

8535.2

Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος:

8535.21

Για τάση κατώτερη των 72,5 kV:

8535.21.05

Με καλουπωμένα περιβλήματα από πλαστικές ύλες, με ονο
μαστική τιμή ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 A, για
τάση που δεν υπερβαίνει τα 1,1 kV (AC) ή τα 125 V ανά
πόλο (DC) και με ικανότητα διακοπής που δεν υπερβαίνει τα
100 000 A

Βιομηχανία

A

8535.21.10

Με ονομαστική τιμή ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 2 000
A, για τάση που υπερβαίνει τα 2 kV (AC) αλλά δεν υπερβαί
νει τα 12 kV (AC) και με ικανότητα διακοπής που υπερβαίνει
τα 10 000 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 31 500 A (με εξαί
ρεση εκείνους που έχουν καλουπωμένα περιβλήματα από
πλαστικές ύλες)

Βιομηχανία

A

8535.21.20

Με ονομαστική τιμή ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα
1 200 A, για τάση που υπερβαίνει τα 12 kV (AC) αλλά δεν
υπερβαίνει τα 24 kV (AC) και με ικανότητα διακοπής που
υπερβαίνει τα 10 000 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 000 A
(με εξαίρεση εκείνους που έχουν καλουπωμένα περιβλήματα
από πλαστικές ύλες)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1711

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8535.21.30

Με ονομαστική τιμή ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα
1 600 A, για τάση που υπερβαίνει τα 24 kV (AC) αλλά δεν
υπερβαίνει τα 36 kV (AC) και με ικανότητα διακοπής που
υπερβαίνει τα 10 000 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 31 500 A
(με εξαίρεση εκείνους που έχουν καλουπωμένα περιβλήματα
από πλαστικές ύλες)

Βιομηχανία

A

8535.21.40

Με ονομαστική τιμή ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα
1 600 A, για τάση που υπερβαίνει τα 36 kV (AC) αλλά δεν
υπερβαίνει τα 72,5 kV (AC) και με ικανότητα διακοπής που
υπερβαίνει τα 10 000 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 21 900 A
(με εξαίρεση εκείνους που έχουν καλουπωμένα περιβλήματα
από πλαστικές ύλες)

Βιομηχανία

A

8535.21.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8535.29

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8535.30

Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή
του ρεύματος:

8535.30.05

Διακόπτες για την κατανομή του ρεύματος, με καλουπωμένα
περιβλήματα από πλαστικές ύλες, με ονομαστική τιμή ρεύμα
τος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 A, για τάση που δεν υπερ
βαίνει τα 1 100 V (AC) ή τα 125 V ανά πόλο (DC) και με
ικανότητα διακοπής που δεν υπερβαίνει τα 100 000 A

Βιομηχανία

A

8535.30.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8535.40

Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και
αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού

Βιομηχανία

A

8535.90

Άλλες:

8535.90.10

Καλύμματα διακοπτών. Συνδετήρες συσκευών

Βιομηχανία

A

8535.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.36

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία,
διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλώ
ματων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι,
διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλε
κτρισμού, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλε
κτρικών λαμπτήρων (ντουί) και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύν
δεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V. Σύνδεσμοι για
οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών:

8536.10

Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες

Βιομηχανία

A

8536.20

Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος:

8536.20.15

Με περιβλήματα από πλαστικές ύλες ή άλλο μονωτικό υλικό,
με ονομαστική τιμή ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 800 A

Βιομηχανία

A

8536.20.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1712

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8536.30

Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμά
των:

8536.30.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε ρα
διόφωνα, συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ρα
ντάρ), τηλεοράσεις, συσκευές ραδιοτηλεγραφίας ή ραδιοτηλε
φωνίας

Βιομηχανία

A

8536.30.20

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε μη
χανοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

A

8536.30.30

Ασφαλειοδιακόπτες, για τάση κατώτερη των 500 V

Βιομηχανία

A

8536.30.40

Άλλοι, ρευματολήπτες και ρευματοδότες για την προστασία
από τις υπερτάσεις, για τάση που δεν υπερβαίνει τα 250 V

Βιομηχανία

A

8536.30.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8536.4

Ηλεκτρονόμοι:

8536.41

Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:

8536.41.10

Ηλεκτρονόμοι διαρροής προς τη γη, με ευαισθησία που δεν
υπερβαίνει τα 1 000 mA

Βιομηχανία

A

8536.41.20

Ηλεκτρομαγνητικοί και μαγνητικοί ηλεκτρονόμοι

Βιομηχανία

A

8536.41.30

Θερμοηλεκτρικοί ηλεκτρονόμοι με ενσωματωμένα διμεταλ
λικά στοιχεία

Βιομηχανία

A

8536.41.80

Άλλοι, με τιμή για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών R250
ή περισσότερο

Βιομηχανία

A

8536.41.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8536.49

Άλλοι:

8536.49.10

Ηλεκτρονόμοι διαρροής προς τη γη, για τάση που δεν υπερ
βαίνει τα 660 V, με ευαισθησία που δεν υπερβαίνει τα 1 000
mA

Βιομηχανία

A

8536.49.20

Ηλεκτρομαγνητικοί και μαγνητικοί ηλεκτρονόμοι

Βιομηχανία

A

8536.49.30

Θερμοηλεκτρικοί ηλεκτρονόμοι με ενσωματωμένα διμεταλ
λικά στοιχεία

Βιομηχανία

A

8536.49.80

Άλλοι, με τιμή για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών R250
ή περισσότερο

Βιομηχανία

A

8536.49.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8536.50

Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή
του ρεύματος:

8536.50.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε ρα
διόφωνα, συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ρα
ντάρ), τηλεοράσεις, συσκευές ραδιοτηλεγραφίας ή ραδιοτηλε
φωνίας

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1713

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8536.50.25

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε μη
χανοκίνητα οχήματα, θερμάστρες και θερμαινόμενες πλάκες
οικιακής χρήσης

Βιομηχανία

A

8536.50.40

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε σι
δηροδρομικές μηχανές και τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό

Βιομηχανία

A

8536.50.50

Άλλοι, με καλουπωμένα περιβλήματα από πλαστικές ύλες ή
άλλο μονωτικό υλικό, με ονομαστική τιμή ρεύματος που δεν
υπερβαίνει τα 800 A

Βιομηχανία

A

8536.50.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8536.6

Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φις) και
ρευματολήπτες:

8536.61

Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων:

8536.61.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε ρα
διόφωνα, συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ρα
ντάρ), τηλεοράσεις, συσκευές ραδιοτηλεγραφίας ή ραδιοτηλε
φωνίας

Βιομηχανία

A

8536.61.20

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε μη
χανοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

A

8536.61.30

Άλλες, για λαμπτήρες φθορισμού

Βιομηχανία

A

8536.61.40

Άλλες, για τάση κατώτερη των 500 V

Βιομηχανία

A

8536.61.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8536.69

Άλλες:

8536.69.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε ρα
διόφωνα, συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ρα
ντάρ), τηλεοράσεις, συσκευές ραδιοτηλεγραφίας ή ραδιοτηλε
φωνίας

Βιομηχανία

A

8536.69.30

Άλλες, που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση
σε μηχανοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

A

8536.69.61

Άλλες, ρευματολήπτες για τάση που δεν υπερβαίνει τα
250 V

Βιομηχανία

A

8536.69.63

Άλλες, ρευματολήπτες για τάση μικρότερη από 500 V

Βιομηχανία

A

8536.69.67

Άλλες, ρευματοδότες για τάση που δεν υπερβαίνει τα 250 V

Βιομηχανία

A

8536.69.69

Άλλες, για τάση που υπερβαίνει τα 250 V αλλά δεν υπερβαί
νει τα 500 V

Βιομηχανία

A

8536.69.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1714

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8536.70

Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες,δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών

8536.90

Άλλες συσκευές:

8536.90.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε ρα
διόφωνα, συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ρα
ντάρ), τηλεοράσεις, συσκευές ραδιοτηλεγραφίας ή ραδιοτηλε
φωνίας

Βιομηχανία

A

8536.90.20

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε μη
χανοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

A

8536.90.30

Συνδετήρες συσκευών. Καλύμματα διακοπτών

Βιομηχανία

A

8536.90.40

Ακροδέκτες, πλακέτες ακροδεκτών ή άλλα μεταλλικά μέρη
για τη σύνδεση καλωδίων και αγωγών, που προορίζονται,
αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε θερμάστρες και θερμαι
νόμενες πλάκες οικιακής χρήσης

Βιομηχανία

A

8536.90.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

85.37

Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς)
και άλλες βάσεις που φέρουν πολλές συσκευές των κλά
σεων 85.5 ή 85.36, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύμα
τος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν ενσω
ματωμένα όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς επί
σης και συσκευές ψηφιακού ελέγχου εκτός από τις συσκευές
μεταγωγής της κλάσης 85.17:

8537.10

Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V:

8537.10.20

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε μη
χανοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

A

8537.10.30

Που διαθέτουν συσκευές των διακρίσεων 8536.20.15 ή
8536.50.50

Βιομηχανία

A

8537.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8537.20

Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:

8537.20.10

Που δεν είναι ανθεκτικά στις εκπυρσοκροτήσεις, με ονομα
στική τιμή ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 2 000 A, για
τάση που υπερβαίνει τα 2 kV (AC) αλλά δεν υπερβαίνει τα
12 kV (AC) και με ικανότητα διακοπής που υπερβαίνει τα
10 000 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 31 500 A (με εξαίρεση
τους οδοντωτούς διακόπτες με μεταλλική θωράκιση και με
μόνωση αερίου)

Βιομηχανία

A

8537.20.20

Που δεν είναι ανθεκτικά στις εκπυρσοκροτήσεις, με ονομα
στική τιμή ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 A, για
τάση που υπερβαίνει τα 12 kV (AC) αλλά δεν υπερβαίνει τα
24 kV (AC) και με ικανότητα διακοπής που υπερβαίνει τα
10 000 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 000 A (με εξαίρεση
τους οδοντωτούς διακόπτες με μεταλλική θωράκιση και με
μόνωση αερίου)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1715

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8537.20.40

Που δεν είναι ανθεκτικά στις εκπυρσοκροτήσεις, με ονομα
στική τιμή ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 1 600 A, για
τάση που υπερβαίνει τα 36 kV (AC) αλλά δεν υπερβαίνει τα
72,5 kV (AC) και με ικανότητα διακοπής που υπερβαίνει τα
21 900 A (με εξαίρεση τους οδοντωτούς διακόπτες με με
ταλλική θωράκιση και με μόνωση αερίου)

Βιομηχανία

A

8537.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.38

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 85.35, 85.36 ή 85.37:

8538.10

Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υπο
θέματα της κλάσης 85.37, χωρίς τις συσκευές τους

Βιομηχανία

A

8538.90

Άλλα:

8538.90.45

Για διακόπτες ρεύματος και διακόπτες για την κατανομή του
ρεύματος, με καλουπωμένα περιβλήματα από πλαστικές ύλες,
με ονομαστική τιμή ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 1 250
A, για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 100 V (AC) ή τα
125 V ανά πόλο (DC) και με ικανότητα διακοπής που δεν
υπερβαίνει τα 100 000 A

Βιομηχανία

A

8538.90.48

Για άλλους αυτόματους διακόπτες ρεύματος, για τάση που
υπερβαίνει το 1 kV

Βιομηχανία

A

8538.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.39

Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης,
στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία
«φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» και οι λαμπτήρες και
σωλήνες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμ
πτήρες τόξου:

8539.10

Είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι

Βιομηχανία

A

8539.2

Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκεί
νους των υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων:

8539.21

Αλογόνων, βολφραμίου:

8539.21.20

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε μη
χανοκίνητα οχήματα (με εξαίρεση τους λαμπτήρες ιωδίου-χα
λαζία)

Βιομηχανία

A

8539.21.25

Λαμπτήρες ιωδίου-χαλαζία που προορίζονται, αποκλειστικά ή
κυρίως, για χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

A

8539.21.45

Άλλοι, με ισχύ 15 W ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 1 000 W και για τάση που υπερβαίνει τα 100 V αλλά
δεν υπερβαίνει τα 260 V

Βιομηχανία

10 %

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Κινητήρες 4

L 250/1716

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8539.21.90

Άλλοι

8539.22

Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση
που υπερβαίνει τα 100 V:

8539.22.20

Λαμπτήρες μηχανών προβολής

Βιομηχανία

A

8539.22.45

Άλλοι, με ισχύ 15 W ή περισσότερο και με τάση που δεν
υπερβαίνει τα 260 V

Βιομηχανία

A

8539.22.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8539.29

Άλλοι:

8539.29.10

Λαμπτήρες με νήμα πυράκτωσης από άνθρακα

Βιομηχανία

A

8539.29.15

Λαμπτήρες μηχανών προβολής

Βιομηχανία

A

8539.29.20

Λαμπτήρες θερμαντήρων

Βιομηχανία

A

8539.29.25

Λαμπτήρες φακών

Βιομηχανία

A

8539.29.45

Λαμπτήρες, που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για
χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

A

8539.29.50

Άλλοι, λαμπτήρες κενού με ισχύ κατώτερη των 15 W

Βιομηχανία

A

8539.29.57

Άλλοι, με ισχύ που υπερβαίνει τα 200 W αλλά δεν υπερβαί
νει τα 1 000 W και για τάση που υπερβαίνει τα 100 V αλλά
δεν υπερβαίνει τα 260 V

Βιομηχανία

A

8539.29.60

Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 100 W, οι οποίοι
προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε φακούς
κεφαλής για μεταλλωρύχους

Βιομηχανία

A

8539.29.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8539.3

Λαμπτήρες εκκένωσης (με εξαίρεση τους λαμπτήρες υπεριω
δών ακτίνων):

8539.31

Φθορισμού, θερμής καθόδου:

8539.31.45

Επιμήκεις λαμπτήρες (με εξαίρεση τους λαμπτήρες ατμού
υδραργύρου) με μήκος 600 mm ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 2 500 mm, με διάμετρο 25 mm ή περισ
σότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 mm και με ισχύ
20 W ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 105 W

Βιομηχανία

A

8539.31.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1717

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8539.32

Λαμπτήρες ατμού υδραργύρου ή νατρίου. Λαμπτήρες μετάλ
λων αλογονιδίων

8539.32.45

Λαμπτήρες φθορισμού, επιμήκεις (με εξαίρεση τους λαμπτή
ρες ατμού υδραργύρου) με μήκος 600 mm ή περισσότερο
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2 500 mm, με διάμετρο
25 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 mm
και με ισχύ 20 W ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα
105 W

Βιομηχανία

A

8539.32.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8539.39

Άλλοι:

8539.39.45

Λαμπτήρες φθορισμού, επιμήκεις (με εξαίρεση τους λαμπτή
ρες ατμού υδραργύρου) με μήκος 600 mm ή περισσότερο
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2 500 mm, με διάμετρο
25 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 mm
και με ισχύ 20 W ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα
105 W

Βιομηχανία

A

8539.39.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8539.4

Λαμπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμ
πτήρες τόξου:

8539.41

Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου

Βιομηχανία

A

8539.49

Άλλοι:

8539.49.10

Λαμπτήρες υπεριωδών ακτίνων

Βιομηχανία

A

8539.49.20

Λαμπτήρες υπέρυθρων ακτίνων

Βιομηχανία

A

8539.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.40

Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής
καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού,
ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου,
σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες
για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες
της κλάσης 85.39:

8540.1

Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συ
σκευές προβολής εικόνων βίντεο:

8540.11

Έγχρωμες

Βιομηχανία

A

8540.12

Μονόχρωμες

Βιομηχανία

A

8540.20

Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης.
Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες
σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου

Βιομηχανία

A

8540.40

Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, μονόχρωμοι. Σωλή
νες οπτικής παρουσίασης γραφικών, έγχρωμοι, με βήμα φω
σφορίζουσας κοκκιδιωτής οθόνης μικρότερο από 0,4 mm

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1718

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8540.60

Άλλες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες

8540.7

Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνετρον, κλεί
στρον, σωλήνες προοδευτικών κυμάτων, καρκινοτρόν), με
εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που ελέγχονται με πλέγμα:

8540.71

Μάγνετρον

Βιομηχανία

A

8540.79

Άλλες

Βιομηχανία

A

8540.8

Άλλες λυχνίες, κάθε είδους:

8540.81

Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή ενίσχυσης

Βιομηχανία

A

8540.89

Άλλες

Βιομηχανία

A

8540.9

Μέρη:

8540.91

Για σωληνωτές καθοδικές λυχνίες

Βιομηχανία

A

8540.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.41

Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημι
αγωγό. Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες
περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συν
αρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε
πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός. Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί
συναρμολογημένοι:

8541.10

Δίοδοι (με εξαίρεση τις φωτοευαίσθητες διόδους ή τις διό
δους εκπομπής φωτός)

Βιομηχανία

A

8541.2

Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες:

8541.21

Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W

Βιομηχανία

A

8541.29

Άλλες

Βιομηχανία

A

8541.30

Θυρίστορ, διάκ και τριάκ, άλλα από τις φωτοευαίσθητες δια
τάξεις

Βιομηχανία

A

8541.40

Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμ
βάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολο
γημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες.
Δίοδοι εκπομπής φωτός:

8541.40.10

Φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτο
τελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες

Βιομηχανία

A

8541.40.20

Δίοδοι εκπομπής φωτός

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8541.40.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8541.50

Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό

Βιομηχανία

A

8541.60

Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι

Βιομηχανία

A

8541.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.42

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:

8542.3

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:

8542.31

Επεξεργαστές και ελεγκτές, έστω και συνδυασμένοι με μνήμες,
μετατροπείς, λογικά κυκλώματα, ενισχυτές, ωρολογιακά κυ
κλώματα και κυκλώματα συγχρονισμού ή άλλα κυκλώματα

Βιομηχανία

A

8542.32

Μνήμες

Βιομηχανία

A

8542.33

Ενισχυτές

Βιομηχανία

A

8542.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

8542.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.43

Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λει
τουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλ
λού στο κεφάλαιο αυτό:

8543.10

Επιταχυντές σωματιδίων

Βιομηχανία

A

8543.20

Γεννήτριες σημάτων

Βιομηχανία

A

8543.30

Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή
ηλεκτροφόρησης

Βιομηχανία

A

8543.70

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

8543.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

85.44

Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοα
ξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση
(έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα
ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που
αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω
και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με
τεμάχια σύνδεσης:

8544.1

Σύρματα για περιτύλιξη:

8544.11

Χαλκού

Βιομηχανία

A

8544.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8544.20

Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγω
γοί:

8544.20.15

Καλώδια, μονοπύρηνα, με κεντρικό αγωγό από επαργυρωμένο
ή επιχρυσωμένο χαλκό, με μήκος που υπερβαίνει τα 400 m
και με διάσταση της εγκάρσιας τομής που δεν υπερβαίνει τα
4,5 mm, που δεν είναι επενδυμένα με αργίλιο

Βιομηχανία

A

8544.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8544.30

Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από
σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά
μέσα

Βιομηχανία

A

8544.4

Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα
1 000 V:

8544.42

Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης:

8544.42.10

Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 80 V

Βιομηχανία

A

8544.42.20

Για τάση που υπερβαίνει τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνει τα
240 V

Βιομηχανία

A

8544.42.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8544.49

Άλλοι:

8544.49.10

Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 80 V

Βιομηχανία

11 %

8544.49.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8544.60

Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα
1 000 V:

8544.60.10

Μονωμένοι με χαρτί

Βιομηχανία

A

8544.60.20

Μονωμένοι με πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

A

8544.60.30

Μονωμένοι με καουτσούκ

Βιομηχανία

A

8544.60.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

8544.70

Καλώδια από οπτικές ίνες

Βιομηχανία

A

85.45

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες
για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γρα
φίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές
χρήσεις:

8545.1

Ηλεκτρόδια:

8545.11

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Κινητήρες 1
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8545.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

8545.20

Ψήκτρες

Βιομηχανία

A

8545.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.46

Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση:

8546.10

Από γυαλί

Βιομηχανία

A

8546.20

Από κεραμικό

Βιομηχανία

A

8546.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

85.47

Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από
μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμά
χια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολο
γημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκα
ταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 85.46. Μο
νωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχιά τους, από κοινά
μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά:

8547.10

Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό

Βιομηχανία

A

8547.20

Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

A

8547.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

85.48

Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών
και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και
συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσω
ρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατο
νομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο:

8548.10

Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών
και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και
συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσω
ρευτές

Βιομηχανία

A

8548.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

86.01

Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή
ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές:

8601.10

Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού

Βιομηχανία

A

8601.20

Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές

Βιομηχανία

A

86.02

Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιομεταφορικές:

8602.10

Σιδηροδρομικές μηχανές ντίζελ-ηλεκτρικές

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

8602.90

Άλλες

86.03

Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτρο
χιές, άλλα από εκείνα της κλάσης 86.04:

8603.10

Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού

Βιομηχανία

A

8603.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8604.00

Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηρο
δρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και αυτοπροωθούμενα
(π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλι
σμένα με μηχανήματα για το παραγέμισμα των σιδηρογραμ
μών με έρμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών,
οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραιζίνες)

Βιομηχανία

A

8605.00

Οχήματα επιβατών, μη-αυτοπροωθούμενα, σκευοφόροι, οχή
ματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρο
μικές ή παρόμοιες γραμμές, μη-αυτοπροωθούμενα (με εξαί
ρεση τα οχήματα της κλάσης 86.04)

Βιομηχανία

A

86.06

Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτρο
χιές, μη-αυτοπροωθούμενα:

8606.10

Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια

Βιομηχανία

A

8606.30

Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα της διάκρι
σης 8606.10

Βιομηχανία

A

8606.9

Άλλα:

8606.91

Καλυμμένα και κλειστά

Βιομηχανία

A

8606.92

Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα
60 cm (ανατρεπόμενα)

Βιομηχανία

A

8606.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

86.07

Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές:

8607.1

Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί
ατμαμαξών, άξονες και τροχοί, και τα μέρη τους:

8607.11

Φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών έλ
ξης

Βιομηχανία

A

8607.12

Άλλα φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών

Βιομηχανία

A

8607.19

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

8607.2

Φρένα και τα μέρη τους:

8607.21

Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους

8607.29

Άλλα:

8607.29.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε σι
δηροδρομικές μηχανές ή τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό

Βιομηχανία

A

8607.29.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8607.30

Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριωτοί συγ
κρουστήρες, και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

8607.9

Άλλα:

8607.91

Για σιδηροδρομικές μηχανές

Βιομηχανία

A

8607.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

8608.00

Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχα
νικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρο
μηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού
για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες,
χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αε
ροδρόμια. Τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

8609.00

Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τα εμπορευματοκι
βώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για
ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα

Βιομηχανία

A

87.01

Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλά
σης 87.09):

8701.10

Χειροδηγούμενοι ελκυστήρες

Βιομηχανία

A

8701.20

Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα:

8701.20.10

Για οχήματα με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8701.20.20

Για οχήματα με μάζα που υπερβαίνει τα 1 600 kg

Βιομηχανία

12 %

Κινητήρες εν
μέρει 4

8701.30

Ελκυστήρες με ερπύστριες

Βιομηχανία

A

8701.90

Άλλοι:

8701.90.10

Δίτροχοι ελκυστήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα
2 000 cm3

Βιομηχανία

A

8701.90.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

L 250/1724
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

87.02

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα ατόμων ή περισ
σοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού:

8702.10

Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή
ημιντίζελ):

8702.10.10

Καινούργια, με το τιμόνι στα δεξιά, τα οποία διαθέτουν εσω
τερικούς χώρους αποσκευών, στηρίγματα ποδών, διχτάκια για
περιοδικά, κρεμάστρες με άγκιστρο για ενδύματα, ανακλινό
μενα καθίσματα, υποστήριγμα βραχιόνων, εξοπλισμό για μι
κρόφωνα και ραδιοκασετόφωνα, κλιματιστικά ατομικού χειρι
σμού, συρόμενες πόρτες με πεπιεσμένο αέρα, ατομικό φως
ανάγνωσης, τουαλέτες χημικής επεξεργασίας, νιπτήρες και
ψυγείο

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 1

8702.10.81

Άλλα, με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg:
με αξία για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών κατ' αξίαν
που δεν υπερβαίνει τα R130 000. Ή οχήματα για τη μετο
φορά 14 ατόμων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένου του
οδηγού

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 1

8702.10.85

Άλλα, για οχήματα με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 1

8702.10.87

Άλλα, με μάζα οχήματος που υπερβαίνει τα 2 000 kg: με
αξία για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών κατ' αξίαν μικρό
τερη από R130 000. Ή οχήματα για τη μετοφορά 14 ατό
μων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 1

8702.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 1

8702.90

Άλλα:

8702.90.81

Άλλα, με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg:
με αξία για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών κατ' αξίαν
που δεν υπερβαίνει τα R130 000. Ή οχήματα για τη μετο
φορά 14 ατόμων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένου του
οδηγού

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 1

8702.90.85

Άλλα, για οχήματα με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 1

8702.90.87

Άλλα, με μάζα οχήματος που υπερβαίνει τα 2 000 kg: με
αξία για τους σκοπούς τελωνειακών δασμών κατ' αξίαν μικρό
τερη από R130 000. Ή οχήματα για τη μετοφορά 14 ατό
μων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 1

8702.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 1

87.03

Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που εί
ναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων
(άλλα από εκείνα της κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβά
νονται και τα οχήματα τύπου break και τα αγωνιστικά οχή
ματα:

8703.10

Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω
στο χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω
στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα

Βιομηχανία

A

16.9.2016
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

8703.2

Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:

8703.21

Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm3:

8703.21.23

Οχήματα με σωληνωτό σκελετό αμαξώματος ανοικτού τύπου,
με κυβισμό κινητήρα που δεν υπερβαίνει τα 250 cm3 και με
μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 250 kg

Βιομηχανία

A

8703.21.25

Νεκροφόρες

Βιομηχανία

A

8703.21.27

Ασθενοφόρα

Βιομηχανία

A

8703.21.60

Οχήματα με τιμόνι μοτοσικλέτας και χειροκίνητα όργανα

Βιομηχανία

A

8703.21.70

Οχήματα με έξι ή οκτώ τροχούς, αλυσοκίνητα, που λειτουρ
γούν με συμπαγές κιβώτιο ταχυτήτων και διαφορικό

Βιομηχανία

A

8703.21.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8703.22

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm3 αλλά δεν
υπερβαίνει τα 1 500 cm3:

8703.22.25

Νεκροφόρες

Βιομηχανία

A

8703.22.27

Ασθενοφόρα

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6

8703.22.90

Άλλα

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6

8703.23

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm3 αλλά δεν
υπερβαίνει τα 3 000 cm3:

8703.23.25

Νεκροφόρες

Βιομηχανία

A

8703.23.27

Ασθενοφόρα

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6

8703.23.90

Άλλα

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6

8703.24

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3 000 cm3:

8703.24.25

Νεκροφόρες

Βιομηχανία

A

8703.24.27

Ασθενοφόρα

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6

8703.24.90

Άλλα

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

8703.3

Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συ
μπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ):

8703.31

Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm3:

8703.31.25

Νεκροφόρες

Βιομηχανία

A

8703.31.27

Ασθενοφόρα

Βιομηχανία

AUTO18

8703.31.70

Για οχήματα με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 600 kg (με εξαί
ρεση τις νεκροφόρες)

Βιομηχανία

A

8703.31.80

Οχήματα με έξι ή οκτώ τροχούς, με συστήματα πλάγιας ολί
σθησης, αλυσοκίνητα, που λειτουργούν με συμπαγές κιβώτιο
ταχυτήτων και διαφορικό, με μάζα οχήματος που υπερβαίνει
τα 600 kg και με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα
1 000 cm3

Βιομηχανία

A

8703.31.90

Άλλοι

Βιομηχανία

AUTO18

8703.32

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm3 αλλά δεν
υπερβαίνει τα 2 500 cm3:

8703.32.25

Νεκροφόρες

Βιομηχανία

A

8703.32.27

Ασθενοφόρα

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6

8703.32.90

Άλλα

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6

8703.33

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm3:

8703.33.25

Νεκροφόρες

Βιομηχανία

A

8703.33.27

Ασθενοφόρα

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6

8703.33.90

Άλλα

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6

8703.90

Άλλα:

8703.90.25

Νεκροφόρες

Βιομηχανία

A

8703.90.27

Ασθενοφόρα

Βιομηχανία

X

8703.90.29

Ηλεκτρικά οχήματα

Βιομηχανία

X

8703.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

X

Κινητήρες εν
μέρει 6

Κινητήρες εν
μέρει 6

16.9.2016
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

87.04

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:

8704.10

Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να
χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο:

8704.10.25

Με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τους 50 t

Βιομηχανία

PM5

8704.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8704.2

Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση
(ντίζελ ή ημιντίζελ):

8704.21

Με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τους 5 t:

8704.21.10

Οχήματα ειδικού δρομολογίου για υπόγεια ορυχεία. Αντι
εκρηκτικά οχήματα χαμηλού κατασκευαστικού κόστους, που
διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχους τόσο έμπροσθεν όσο και
πίσω, για χρήση σε υπόγεια ορυχεία

Βιομηχανία

A

8704.21.40

Φορτηγό παντός εδάφος για τη μεταφορά ξυλείας

Βιομηχανία

PM5

8704.21.70

Άλλα, για οχήματα με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 600 kg

Βιομηχανία

A

8704.21.75

Άλλα, με κυβισμό κινητήρα που δεν υπερβαίνει τα
1 000 cm3

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 3

8704.21.81

Άλλα, δικάμπινα, με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
2 000 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
3 500 kg, ή με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg ή με
μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg ανά
πλαίσιο που διαθέτει θάλαμο οδήγησης

Βιομηχανία

18 %

Κινητήρες εν
μέρει 3

8704.21.83

Άλλα (με εξαίρεση τα δικάμπινα), με μάζα οχήματος που δεν
υπερβαίνει τα 2 000 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν
υπερβαίνει τα 3 500 kg, ή με μάζα που δεν υπερβαίνει τα
1 600 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
3 500 kg ανά πλαίσιο που διαθέτει θάλαμο οδήγησης

Βιομηχανία

18 %

Κινητήρες εν
μέρει 3

8704.21.90

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Κινητήρες εν
μέρει 4

8704.22

Με μεικτή μάζα οχήματος που υπερβαίνει τους 5 t αλλά δεν
υπερβαίνει τους 20 t:

8704.22.10

Οχήματα ειδικού δρομολογίου για υπόγεια ορυχεία. Αντι
εκρηκτικά οχήματα χαμηλού κατασκευαστικού κόστους, που
διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχους τόσο έμπροσθεν όσο και
πίσω, για χρήση σε υπόγεια ορυχεία

Βιομηχανία

A

8704.22.20

Φορτηγό παντός εδάφος για τη μεταφορά ξυλείας

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8704.22.90

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Κινητήρες εν
μέρει 4

Κινητήρες εν
μέρει 2

Κινητήρες εν
μέρει 2
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

8704.23

Με μεικτή μάζα οχήματος που υπερβαίνει τους 20 t:

8704.23.10

Οχήματα ειδικού δρομολογίου για υπόγεια ορυχεία. Αντι
εκρηκτικά οχήματα χαμηλού κατασκευαστικού κόστους, που
διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχους τόσο έμπροσθεν όσο και
πίσω, για χρήση σε υπόγεια ορυχεία

Βιομηχανία

A

8704.23.20

Φορτηγό παντός εδάφος για τη μεταφορά ξυλείας

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8704.23.90

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Κινητήρες εν
μέρει 4

8704.3

Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς
σπινθήρες:

8704.31

Με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τους 5 t:

8704.31.30

Φορτηγό παντός εδάφος για τη μεταφορά ξυλείας

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8704.31.50

Τρίτροχα οχήματα με συστήματα διεύθυνσης του τύπου που
χρησιμοποιείται σε μοτοσικλέτες και με κινητήρα κυλινδρι
σμού που δεν υπερβαίνει τα 550 cm3, τα οποία διαθέτουν
διαφορικά και μηχανισμούς αναστροφής του τύπου που χρη
σιμοποιείται σε μοτοσικλέτες

Βιομηχανία

A

8704.31.70

Άλλα (με εξαίρεση τα φορτηγά παντός εδάφος για τη μετα
φορά ξυλείας και τα τρίτροχα οχήματα) με μάζα οχήματος
που δεν υπερβαίνει τα 600 kg

Βιομηχανία

A

8704.31.75

Άλλα, με κυβισμό κινητήρα που δεν υπερβαίνει τα
1 000 cm3

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 3

8704.31.81

Άλλα, δικάμπινα, με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
2 000 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
3 500 kg, ή με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg ή με
μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg ανά
πλαίσιο που διαθέτει θάλαμο οδήγησης

Βιομηχανία

18 %

Κινητήρες εν
μέρει 3

8704.31.83

Άλλα (με εξαίρεση τα δικάμπινα), με μάζα οχήματος που δεν
υπερβαίνει τα 2 000 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν
υπερβαίνει τα 3 500 kg, ή με μάζα που δεν υπερβαίνει τα
1 600 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
3 500 kg ανά πλαίσιο που διαθέτει θάλαμο οδήγησης

Βιομηχανία

18 %

Κινητήρες εν
μέρει 3

8704.31.90

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Κινητήρες εν
μέρει 4

8704.32

Με μεικτή μάζα οχήματος που υπερβαίνει τους 5 t:

8704.32.10

Φορτηγό παντός εδάφος για τη μεταφορά ξυλείας

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8704.32.90

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Κινητήρες εν
μέρει 4

8704.90

Άλλα:

8704.90.05

Οχήματα γκολφ, χειροδηγούμενα

Βιομηχανία

A
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

8704.90.30

Φορτηγό παντός εδάφος για τη μεταφορά ξυλείας

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 1

8704.90.40

Ηλεκτρικά οχήματα, με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει
τα 2 000 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει
τα 3 500 kg, ή με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg ή
με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg
ανά πλαίσιο που διαθέτει θάλαμο οδήγησης

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 3

8704.90.81

Άλλα, δικάμπινα, με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
2 000 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
3 500 kg, ή με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg ή με
μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg ανά
πλαίσιο που διαθέτει θάλαμο οδήγησης

Βιομηχανία

18 %

Κινητήρες εν
μέρει 3

8704.90.83

Άλλα (με εξαίρεση τα δικάμπινα), με μάζα οχήματος που δεν
υπερβαίνει τα 2 000 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν
υπερβαίνει τα 3 500 kg, ή με μάζα που δεν υπερβαίνει τα
1 600 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
3 500 kg ανά πλαίσιο που διαθέτει θάλαμο οδήγησης

Βιομηχανία

18 %

Κινητήρες εν
μέρει 3

8704.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Κινητήρες εν
μέρει 4

87.05

Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που
είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή
εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημά
των, αυτοκίνητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά,
φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκί
νητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτο
κίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια]:

8705.10

Φορτηγά-γερανοί

Βιομηχανία

A

8705.20

Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derricks) για τη διερεύνηση
ή τη διάτρηση του εδάφους

Βιομηχανία

A

8705.30

Πυροσβεστικά οχήματα

Βιομηχανία

A

8705.40

Φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες)

Βιομηχανία

A

8705.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8706.00

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 87.01 μέ
χρι 87.05, με τον κινητήρα τους:

8706.00.05

Με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg ή με μει
κτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg, για
οχήματα της διάκρισης 8704.10

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6

8706.00.15

Άλλα, με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg ή
με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg

Βιομηχανία

AUTO18

Κινητήρες εν
μέρει 6

8706.00.20

Άλλα

Βιομηχανία

12 %

Κινητήρες εν
μέρει 4

87.07

Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 87.01
μέχρι 87.05, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδή
γησης:

8707.10

Των οχημάτων της κλάσης 87.03

Βιομηχανία

X

L 250/1730

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

X

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

8707.90

Άλλα

87.08

Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλά
σεων 87.01 μέχρι 87.05:

8708.10

Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους

8708.2

Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμ
βάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):

8708.21

Ζώνες ασφαλείας

Βιομηχανία

A

8708.29

Άλλα

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8708.30

Φρένα και σερβόφρενα. Μέρη αυτών:

8708.30.03

Πλινθία δίσκου πέδησης, συναρμολογημένα

Βιομηχανία

10 %

Κινητήρες 2

8708.30.05

Άλλα συναρμολογημένα πλινθία δίσκου πέδησης, που προο
ρίζονται για φρένα με πεπιεσμένο αέρα, φρένα κενού, υδραυ
λικά φρένα με πεπιεσμένο αέρα ή υδραυλικά φρένα κενού,
που προορίζονται για βαρέα βαρέων μηχανοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

15 %

Κινητήρες εν
μέρει 5

8708.30.09

Άλλα συναρμολογημένα πλινθία δίσκου πέδησης

Βιομηχανία

10 %

Κινητήρες 4

8708.30.11

Τύμπανα φρένων, από μη μηχανουργικώς κατεργασμένο χυτό
μέταλλο

Βιομηχανία

6%

Κινητήρες 3

8708.30.13

Άλλα τύμπανα φρένων

Βιομηχανία

15 %

Κινητήρες εν
μέρει 5

8708.30.15

Μέρη (με εξαίρεση τα τύμπανα φρένων) για φρένα με πεπιε
σμένο αέρα, φρένα κενού, υδραυλικά φρένα με πεπιεσμένο
αέρα ή υδραυλικά φρένα κενού, που προορίζονται για βαρέα
βαρέων μηχανοκίνητα οχήματα

Βιομηχανία

A

8708.30.17

Δαγκάνα δισκόφρενων και συναρμολογήσεις τυμπάνων φρέ
νων (με εξαίρεση αυτά που προορίζονται αποκλειστικά ή κυ
ρίως για ελκυστήρες που δεν είναι οδικοί)

Βιομηχανία

15 %

8708.30.19

Υδραυλικό σύστημα πέδησης, κατάλληλο για ζεύξη σε κιβώ
τια ταχυτήτων ή ελικοφόρους άξονες μηχανοκίνητων οχημά
των

Βιομηχανία

A

8708.30.21

Άλλοι, που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση
σε ελκυστήρες (με εξαίρεση τους οδικούς ελκυστήρες)

Βιομηχανία

A

8708.30.23

Άλλοι, από μη μηχανουργικώς κατεργασμένο χυτό μέταλλο

Βιομηχανία

6%

Κινητήρες 3

8708.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8708.40

Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους:

8708.40.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε ελ
κυστήρες (με εξαίρεση τους οδικούς ελκυστήρες)

Βιομηχανία

A

Κινητήρες εν
μέρει 5

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1731
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8708.40.20

Πλήρως αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων με μάζα που δεν υπερ
βαίνει τα 475 kg

Βιομηχανία

A

8708.40.60

Άλλα μέρη από μη μηχανουργικώς κατεργασμένο χυτό μέ
ταλλο

Βιομηχανία

6%

8708.40.70

Άλλα μέρη

Βιομηχανία

A

8708.40.90

Άλλα

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8708.50

Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης
της κίνησης και άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος.
Μέρη αυτών:

8708.50.10

Πλήμνες τροχού (με εξαίρεση εκείνες από μη μηχανουργικώς
κατεργασμένο χυτό μέταλλο)

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8708.50.20

Άξονες κίνησης, του τύπου με άκαμπτο συμπαγές περίβλημα,
με οδοντωτό τροχό κορώνας ή οδοντωτό δακτύλιο διαμέτρου
που δεν υπερβαίνει τα 205 mm

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8708.50.30

Σύνδεσμοι σταθερής ταχύτητας

Βιομηχανία

A

8708.50.60

Περιβλήματα εδράνων με ενσωματωμένα ρουλεμάν

Βιομηχανία

A

8708.50.70

Άλλοι, που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση
σε ελκυστήρες (με εξαίρεση τους οδικούς ελκυστήρες)

Βιομηχανία

A

8708.50.80

Άλλοι, από μη μηχανουργικώς κατεργασμένο χυτό μέταλλο

Βιομηχανία

A

8708.50.85

Άλλα μέρη των αξόνων κίνησης

Βιομηχανία

A

8708.50.90

Άλλα

Βιομηχανία

PM5

8708.70

Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους:

8708.70.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε ελ
κυστήρες (με εξαίρεση τους οδικούς ελκυστήρες)

Βιομηχανία

A

8708.70.90

Άλλα

Βιομηχανία

PM5

8708.80

Συστήματα ανάρτησης και τα μέρη τους [στα οποία περιλαμ
βάνονται οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)]:

8708.80.10

Αναρτήσεις με γόνατα Μακ-Φέρσον («Mac-Pherson») και πα
ρεμβύσματα ή περιβλήματα αναρτήσεων με γόνατα MacPher
son, και μέρη τους

Βιομηχανία

X

8708.80.20

Άλλοι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) και μέρη τους

Βιομηχανία

X

8708.80.30

Ελατήριο αέρος

Βιομηχανία

X

Κωδικός

Κινητήρες 3

Κινητήρες εν
μέρει 2

Κινητήρες εν
μέρει 2

L 250/1732

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8708.80.40

Άλλα μέρη που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για
χρήση σε ελκυστήρες (με εξαίρεση τους οδικούς ελκυστήρες)

Βιομηχανία

A

8708.80.50

Μέρη από μη μηχανουργικώς κατεργασμένο χυτό μέταλλο

Βιομηχανία

6%

8708.80.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8708.9

Άλλα μέρη και εξαρτήματα:

8708.91

Ψυγεία και τα μέρη τους:

8708.91.10

Ψυγεία

Βιομηχανία

PM5

8708.91.20

Μέρη που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση
σε ελκυστήρες (με εξαίρεση τους οδικούς ελκυστήρες)

Βιομηχανία

A

8708.91.30

Μέρη από μη μηχανουργικώς κατεργασμένο χυτό μέταλλο

Βιομηχανία

6%

8708.91.90

Άλλα μέρη

Βιομηχανία

A

8708.92

Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμησης. Μέρη αυτών

8708.92.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε ελ
κυστήρες (με εξαίρεση τους οδικούς ελκυστήρες)

Βιομηχανία

A

8708.92.15

Μέρη από μη μηχανουργικώς κατεργασμένο χυτό μέταλλο

Βιομηχανία

6%

8708.92.20

Άλλα μέρη

Βιομηχανία

A

8708.92.90

Άλλα

Βιομηχανία

PM5

8708.93

Συμπλέκτες και τα μέρη τους:

8708.93.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε ελ
κυστήρες (με εξαίρεση τους οδικούς ελκυστήρες)

Βιομηχανία

A

8708.93.25

Συγκροτήματα καλύμματος συμπλέκτη (με εξαίρεση τα μέρη
τους), που διαθέτουν πλάκες πίεσης με εξωτερική διάμετρο
που δεν υπερβαίνει τα 300 mm

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8708.93.55

Κινητήριες πλάκες συμπλέκτη (με εξαίρεση τα μέρη τους), με
εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 300 mm

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8708.93.80

Άλλα, από μη μηχανουργικώς κατεργασμένο χυτό μέταλλο

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Κινητήρες 3

Κινητήρες εν
μέρει 2

Κινητήρες 3

Κινητήρες 3

Κινητήρες εν
μέρει 2

16.9.2016

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 250/1733

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

PM5

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

8708.93.90

Άλλα

Κινητήρες εν
μέρει 2

8708.94

Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως. Μέρη αυ
τών:

8708.94.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε ελ
κυστήρες (με εξαίρεση τους οδικούς ελκυστήρες)

Βιομηχανία

A

8708.94.20

Συγκροτήματα συστημάτων οδήγησης τύπου κρεμαγιέρας (με
εξαίρεση τα υποβοηθούμενα συστήματα και εκείνα της διά
κρισης 8708.94.10)

Βιομηχανία

PM5

Κινητήρες εν
μέρει 2

8708.94.40

Άλλα, από μη μηχανουργικώς κατεργασμένο χυτό μέταλλο

Βιομηχανία

6%

Κινητήρες 3

8708.94.50

Άλλα μέρη

Βιομηχανία

A

8708.94.90

Άλλα

Βιομηχανία

PM5

8708.95

Αερόσακοι με σύστημα φουσκώματος. Μέρη αυτών

Βιομηχανία

A

8708.99

Άλλα:

8708.99.05

Κιτ μετατροπής, τα οποία αποτελούνται από χειροκίνητο επι
ταχυντή και φρένο, έστω και με αυτόματο έλεγχο συμπλέκτη

Βιομηχανία

A

8708.99.10

Συναρμολογημένα πλαίσια βάσης και μέρη τους

Βιομηχανία

10 %

8708.99.20

Θερμαντήρες και μονάδες εξαερισμού με ανεμιστήρα ή έμ
βολο, που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση
σε μηχανοκίνητα οχήματα με υδρόψυκτους κινητήρες

Βιομηχανία

A

8708.99.30

Άλλοι θερμαντήρες και μονάδες εξαερισμού

Βιομηχανία

PM5

8708.99.40

Φλάνζες ερπύστριας, έστω και με πέδιλο και τα μέρη τους·
πείροι και τριβείς ερπυστριοκίνησης

Βιομηχανία

A

8708.99.50

Έλικτρα για ζώνες ασφαλείας με διατάξεις ασφάλισης, και τα
μέρη τους

Βιομηχανία

A

8708.99.60

Άλλα, που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση
σε ελκυστήρες (με εξαίρεση τους οδικούς ελκυστήρες)

Βιομηχανία

A

8708.99.70

Άλλα, από μη μηχανουργικώς κατεργασμένο χυτό μέταλλο

Βιομηχανία

A

8708.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Κινητήρες εν
μέρει 2

Κινητήρες 4

Κινητήρες εν
μέρει 2

L 250/1734

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

87.09

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων
που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμά
νια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μι
κρές αποστάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που χρησι
μοποιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη
τους:

8709.1

Οχήματα:

8709.11

Ηλεκτρικά

Βιομηχανία

A

8709.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

8709.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

8710.00

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον
οπλισμό τους. Τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

87.11

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδή
λατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλά
γιο καλάθι (side-car). Πλάγια καλάθια (side-cars):

8711.10

Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που
δεν υπερβαίνει τα 50 cm3

Βιομηχανία

A

8711.20

Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που
υπερβαίνει τα 50 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm3:

8711.20.10

Με κινητήρα κυλινδρισμού μικρότερου από 200 cm3

Βιομηχανία

A

8711.20.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8711.30

Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που
υπερβαίνει τα 250 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm3

Βιομηχανία

A

8711.40

Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που
υπερβαίνει τα 500 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 cm3

Βιομηχανία

A

8711.50

Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που
υπερβαίνει τα 800 cm3

Βιομηχανία

A

8711.90

Άλλες:

8711.90.10

Πλάγια καλάθια (side-cars)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1735

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8711.90.20

Άλλες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 200 cm3 αλλά δεν
υπερβαίνει τα 800 cm3

Βιομηχανία

A

8711.90.30

Άλλες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 800 cm3

Βιομηχανία

A

8711.90.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8712.00

Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβά
νονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινη
τήρα:

8712.00.10

Δίτροχα ποδήλατα

Βιομηχανία

A

8712.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

87.13

Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπή
ρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:

8713.10

Χωρίς μηχανισμό προώθησης

Βιομηχανία

A

8713.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

87.14

Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 87.11 μέ
χρι 87.13:

8714.10

Μοτοσικλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοπο
δήλατα)

Βιομηχανία

A

8714.20

Για αμαξάκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπή
ρους

Βιομηχανία

A

8714.9

Άλλα:

8714.91

Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

8714.92

Ζάντες και ακτίνες

Βιομηχανία

A

8714.93

Ομφαλοί (moyeux) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο)
και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών

Βιομηχανία

A

8714.94

Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο,
και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

8714.95

Πέδιλα

Βιομηχανία

A

8714.96

Ποδομοχλοί (πεντάλ) και οι μηχανισμοί τους καθώς και τα
μέρη τους

Βιομηχανία

A

8714.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

8715.00

Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και πα
ρόμοια οχήματα και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1736

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

87.16

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχή
ματα. Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα. Τα μέρη τους:

8716.10

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για
κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)

Βιομηχανία

A

8716.20

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συ
στήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις

Βιομηχανία

A

8716.3

Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μετα
φορά εμπορευμάτων:

8716.31

Ρυμουλκούμενα βυτιοφόρα και ημιρυμουλκούμενα βυτιο
φόρα οχήματα

Βιομηχανία

A

8716.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

8716.40

Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα

Βιομηχανία

A

8716.80

Άλλα οχήματα:

8716.80.10

Χειράμαξες

Βιομηχανία

A

8716.80.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8716.90

Μέρη:

8716.90.10

Πνευματικά ελατήρια

Βιομηχανία

A

8716.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8801.00

Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα, αιωρόπτερα και
άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μη
χανική προώθηση

Βιομηχανία

A

88.02

Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστη
μικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι)
και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό
τροχιά:

8802.1

Ελικόπτερα:

8802.11

Με μάζα χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg

Βιομηχανία

A

8802.12

Με μάζα χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 kg

Βιομηχανία

A

8802.20

Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με μάζα χωρίς φορτίο
που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg

Βιομηχανία

A

8802.30

Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με μάζα χωρίς φορτίο
που υπερβαίνει τα 2 000 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα
15 000 kg

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1737

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8802.40

Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με μάζα χωρίς φορτίο
που υπερβαίνει τα 15 000 kg

Βιομηχανία

A

8802.60

Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δο
ρυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχή
ματα υπό τροχιά

Βιομηχανία

A

88.03

Μέρη των συσκευών των κλάσεων 88.01 ή 88.02:

8803.10

Έλικες και έλικες ελικοπτέρων, και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

8803.20

Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

8803.30

Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων

Βιομηχανία

A

8803.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

8804.00

Αλεξίπτωτα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευθυνό
μενα και τα ειδικά ορθογωνίου σχήματος πτώσεως από πλα
γιά (παραπέντε)] και στροφόπτωτα (rotochutes). Τα μέρη και
εξαρτήματά τους

Βιομηχανία

A

88.05

Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέ
ρος. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημά
των αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές
εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους:

8805.10

Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέ
ρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προ
σγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και
διατάξεις, και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

8805.2

Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα
μέρη τους:

8805.21

Προσομοιωτές αερομαχίας και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

8805.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

89.01

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ),
φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά
προσώπων ή εμπορευμάτων:

8901.10

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που
έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων.
Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ)

Βιομηχανία

A

8901.20

Δεξαμενόπλοια

Βιομηχανία

A

8901.30

Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901.20

Βιομηχανία

A

8901.90

Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία
που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώ
πων και εμπορευμάτων

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1738

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8902.00

Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την
επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της
αλιείας

Βιομηχανία

A

89.03

Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή
αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό:

8903.10

Φουσκωτές

Βιομηχανία

A

8903.9

Άλλες:

8903.91

Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα

Βιομηχανία

A

8903.92

Σκάφη με κινητήρα, εκτός από τα σκάφη με εξωλέμβιο μη
χανή

Βιομηχανία

A

8903.99

Άλλες:

8903.99.10

Μοτοσικλέτες θαλάσσης (τζετ σκι) και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

A

8903.99.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8904.00

Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά

Βιομηχανία

A

89.05

Πλοία-φάροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και
άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοΐα έχει δευτερεύουσα ση
μασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές.
Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμε
νες:

8905.10

Πλοία βυθοκόροι

Βιομηχανία

A

8905.20

Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες

Βιομηχανία

A

8905.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

89.06

Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά
πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κου
πιά:

8906.10

Πολεμικά πλοία

Βιομηχανία

A

8906.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

89.07

Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά,
κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες και υφαλοδείκτες):

8907.10

Σχεδίες φουσκωτές

Βιομηχανία

A

8907.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

8908.00

Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1739

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

90.01

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές
ίνες άλλα από εκείνα της κλάσης 85.44. Ύλες πόλωσης σε
φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και
οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία
οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από
εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο:

9001.10

Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες

Βιομηχανία

A

9001.20

Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες

Βιομηχανία

A

9001.30

Φακοί επαφής

Βιομηχανία

A

9001.40

Φακοί για ματογυάλια από γυαλί

Βιομηχανία

A

9001.50

Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες

Βιομηχανία

A

9001.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

90.02

Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από
κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα
από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά:

9002.1

Αντικειμενικοί φακοί:

9002.11

Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογρα
φικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

Βιομηχανία

A

9002.19

Άλλοι

Βιομηχανία

A

9002.20

Φίλτρα

Βιομηχανία

A

9002.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

90.03

Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους:

9003.1

Σκελετοί:

9003.11

Από πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

A

9003.19

Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

A

9003.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

90.04

Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρό
μοια είδη:

9004.10

Ματογυάλια ηλίου

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1740

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

9004.90

Άλλα

90.05

Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο,
αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις
τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαί
ρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας:

9005.10

Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία

Βιομηχανία

A

9005.80

Άλλα όργανα

Βιομηχανία

A

9005.90

Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βά
σεις)

Βιομηχανία

A

90.06

Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την πα
ραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση,
με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της κλά
σης 85.39:

9006.10

Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για
την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης

Βιομηχανία

A

9006.30

Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για
την υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέ
ταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστή
ρια ή υπηρεσίες σήμανσης

Βιομηχανία

A

9006.40

Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση

Βιομηχανία

A

9006.5

Άλλες φωτογραφικές μηχανές:

9006.51

Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε
κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 mm

Βιομηχανία

A

9006.52

Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των
35 mm

Βιομηχανία

A

9006.53

Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm

Βιομηχανία

A

9006.59

Άλλες

Βιομηχανία

A

9006.6

Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου
φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση:

9006.61

Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του
αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία «φλας ηλεκτρονικά»)

Βιομηχανία

A

9006.69

Άλλες

Βιομηχανία

A

9006.9

Μέρη και εξαρτήματα:

9006.91

Φωτογραφικών μηχανών

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1741

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

9006.99

Άλλα

90.07

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με
ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του
ήχου:

9007.10

Μηχανές λήψης

Βιομηχανία

A

9007.20

Μηχανές προβολής

Βιομηχανία

A

9007.9

Μέρη και εξαρτήματα:

9007.91

Φωτογραφικών μηχανών

Βιομηχανία

A

9007.92

Για μηχανές προβολής

Βιομηχανία

A

90.08

Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές (με
εξαίρεση τις κινηματογραφικές) μηχανές μεγέθυνσης ή σμί
κρυνσης:

9008.50

Μηχανές προβολής και μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

Βιομηχανία

A

9008.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.10

Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά εργαστήρια (περιλαμ
βανομένων και των κινηματογραφικών),, που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκα
τοσκόπια. Οθόνες για προβολές:

9010.10

Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτο
γραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτο
γραφικού χαρτιού σε κυλίνδρους ή για την αυτόματη εκτύ
πωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κυλίνδρους
από φωτογραφικό χαρτί

Βιομηχανία

A

9010.50

Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογρα
φικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια

Βιομηχανία

A

9010.60

Οθόνες για προβολές

Βιομηχανία

A

9010.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.11

Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μι
κροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, την κινηματοφωτομικρο
γραφία ή τη μικροπροβολή:

9011.10

Μικροσκόπια στερεοσκοπικά

Βιομηχανία

A

9011.20

Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφω
τομικρογραφία ή τη μικροπροβολή

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1742

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9011.80

Άλλα μικροσκόπια

Βιομηχανία

A

9011.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.12

Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της
περίθλασης:

9012.10

Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της
περίθλασης

Βιομηχανία

A

9012.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.13

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη
που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από
τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτι
κής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
στο κεφάλαιο αυτό:

9013.10

Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μη
χανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμή
ματος XVI

Βιομηχανία

A

9013.20

Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser)

Βιομηχανία

A

9013.80

Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα

Βιομηχανία

A

9013.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.14

Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσι
πλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας:

9014.10

Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσι
πλοΐας

Βιομηχανία

A

9014.20

Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπο
λοΐα (άλλα από τις πυξίδες)

Βιομηχανία

A

9014.80

Άλλα όργανα και συσκευές

Βιομηχανία

A

9014.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.15

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας,
χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας,
υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις
πυξίδες. Τηλέμετρα:

9015.10

Τηλέμετρα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1743

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9015.20

Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα

Βιομηχανία

A

9015.30

Στάθμες

Βιομηχανία

A

9015.40

Όργανα και συσκευές εικονομετρίας

Βιομηχανία

A

9015.80

Άλλα όργανα και συσκευές

Βιομηχανία

A

9015.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

9016.00

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 50 mg ή λιγότερο, με ή χωρίς
σταθμά

Βιομηχανία

A

90.17

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές
σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών
εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρη
σης του μήκους, για χρήση με το χέρι [π.χ. μέτρα, μικρόμε
τρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρητές πάχους],
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κε
φάλαιο αυτό:

9017.10

Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα

Βιομηχανία

A

9017.20

Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού

Βιομηχανία

A

9017.30

Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πά
χους κάθε είδους

Βιομηχανία

A

9017.80

Άλλα όργανα

Βιομηχανία

A

9017.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.18

Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές
ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτι
κές δοκιμασίες:

9018.1

Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης
των φυσιολογικών παραμέτρων):

9018.11

Ηλεκτροκαρδιογράφοι

Βιομηχανία

A

9018.12

Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ)

Βιομηχανία

A

9018.13

Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό

Βιομηχανία

A

9018.14

Συσκευές σπινθηρογραφίας

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9018.19

Άλλες

Βιομηχανία

A

9018.20

Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων

Βιομηχανία

A

9018.3

Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και πα
ρόμοια όργανα:

9018.31

Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες:

9018.31.40

Σύριγγες μίας χρήσης από πλαστικές ύλες για υποδόριες ενέ
σεις

Βιομηχανία

A

9018.31.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9018.32

Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουρ
γικές ραφές:

9018.32.20

Υποδερμικές βελόνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι βε
λόνες για οδοντιατρικές ενέσεις, με επιστόμιο

Βιομηχανία

A

9018.32.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

9018.39

Άλλες

Βιομηχανία

A

9018.4

Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική:

9018.41

Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση
με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό

Βιομηχανία

A

9018.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

9018.50

Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας

Βιομηχανία

A

9018.90

Άλλα όργανα και συσκευές

Βιομηχανία

A

90.19

Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συ
σκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθε
ραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων,
αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες
συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:

9019.10

Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συ
σκευές ψυχοτεχνικής

Βιομηχανία

A

9019.20

Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης
χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές
για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική
θεραπεία

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9020.00

Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αε
ρίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέ
ρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος

Βιομηχανία

A

90.21

Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερί
τσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές
για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για
τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συ
σκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα
ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την ανα
πλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας:

9021.10

Συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα

Βιομηχανία

A

9021.2

Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής:

9021.21

Τεχνητά δόντια

Βιομηχανία

A

9021.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

9021.3

Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως:

9021.31

Προθέσεις αρθρώσεων

Βιομηχανία

A

9021.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

9021.40

Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με
εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

9021.50

Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση
τα μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

9021.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

90.22

Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν τις
ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική,
χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθερα
πείας, οι σωλήνες για ακτίνες X και άλλες διατάξεις παραγω
γής ακτίνων X, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα
προστατευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρό
μοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία:

9022.1

Συσκευές ακτίνων X, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουρ
γική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:

9022.12

Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή

Βιομηχανία

A

9022.13

Άλλες, για οδοντιατρικές χρήσεις

Βιομηχανία

A

9022.14

Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές χρήσεις

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1746

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας
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σταδιακής
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Βιομηχανία

A

9022.19

Για άλλες χρήσεις

9022.2

Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή
γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική
ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές
ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:

9022.21

Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική

Βιομηχανία

A

9022.29

Για άλλες χρήσεις

Βιομηχανία

A

9022.30

Σωλήνες για ακτίνες X

Βιομηχανία

A

9022.90

Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτή
ματα

Βιομηχανία

A

9023.00

Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί
για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα
για άλλες χρήσεις

Βιομηχανία

A

90.24

Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυ
σμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτή
των των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρ
τιού, πλαστικών υλών):

9024.10

Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων

Βιομηχανία

A

9024.80

Άλλες μηχανές και συσκευές

Βιομηχανία

A

9024.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.25

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα
που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμε
τρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέ
σματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους:

9025.1

Θερμόμετρα και πυρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όρ
γανα:

9025.11

Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων

Βιομηχανία

A

9025.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

9025.80

Άλλα όργανα

Βιομηχανία

A

9025.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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90.26

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παρο
χής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρα
κτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής,
δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαί
ρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 90.14, 90.15,
90.28 ή 90.32:

9026.10

Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των
υγρών

Βιομηχανία

A

9026.20

Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης

Βιομηχανία

A

9026.80

Άλλα όργανα και συσκευές

Βιομηχανία

A

9026.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.27

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ.
πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αε
ρίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώ
δους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης
ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης
φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρό
νου της στάσης για φωτογράφηση). Μικροτόμοι:

9027.10

Αναλυτές αερίων ή καπνών

Βιομηχανία

A

9027.20

Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης

Βιομηχανία

A

9027.30

Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που
χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)

Βιομηχανία

A

9027.50

Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές
ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)

Βιομηχανία

A

9027.80

Άλλα όργανα και συσκευές

Βιομηχανία

A

9027.90

Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.28

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περι
λαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρη
τών:

9028.10

Μετρητές αερίων

Βιομηχανία

A

9028.20

Μετρητές υγρών:

9028.20.10

Μηχανικοί μετρητές παροχής νερού, που έχουν σχεδιαστεί
για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα
40 mm

Βιομηχανία

A

9028.20.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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9028.30

Μετρητές ηλεκτρισμού

Βιομηχανία

A

9028.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.29

Μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές
της απόστασης που έχει διανυθεί, βηματόμετρα και παρό
μοιες συσκευές. Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμε
τρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 90.14 ή 90.15. Στροβο
σκόπια:

9029.10

Μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές
της απόστασης που έχει διανυθεί, βηματόμετρα και παρό
μοιες συσκευές

Βιομηχανία

A

9029.20

Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκό
πια

Βιομηχανία

A

9029.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.30

Παλμογράφοι, αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συ
σκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών
(με εξαίρεση τους μετρητές της κλάσης 90.28). Όργανα και
συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών
άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονι
σμού:

9030.10

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των
ακτινοβολιών ιονισμού

Βιομηχανία

A

9030.20

Παλμογράφοι και παλμογράφοι με διάταξη καταγραφής

Βιομηχανία

A

9030.3

Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της
τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύμα
τος:

9030.31

Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής

Βιομηχανία

A

9030.32

Πολύμετρα, με διάταξη καταγραφής

Βιομηχανία

A

9030.33

Άλλα, χωρίς διάταξη καταγραφής

Βιομηχανία

A

9030.39

Άλλα, με διάταξη καταγραφής

Βιομηχανία

A

9030.40

Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την
τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, κερδόμετρα, πα
ραμορφωσίμετρα, ψοφόμετρα)

Βιομηχανία

A

9030.8

Άλλα όργανα και συσκευές:

9030.82

Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατά
ξεων

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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9030.84

Άλλα, με διάταξη καταγραφής

Βιομηχανία

A

9030.89

Άλλα

Βιομηχανία

A

9030.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.31

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφά
λαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ):

9031.10

Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών

Βιομηχανία

A

9031.20

Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών

Βιομηχανία

A

9031.4

Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές:

9031.41

Για τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων ή για τον
έλεγχο σε μάσκες ή δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την κα
τασκευή των ημιαγώγιμων διατάξεων

Βιομηχανία

A

9031.49

Άλλα

Βιομηχανία

A

9031.80

Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα

Βιομηχανία

A

9031.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

90.32

Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτό
ματο έλεγχο:

9032.10

Θερμοστάτες:

9032.10.10

Που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυρίως, για χρήση σε
ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις (με εξαίρεση
εκείνους των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από ένα ηλεκτρι
κό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα
που πρέπει να εξακριβώνεται ή να ρυθμίζεται αυτόματα)

Βιομηχανία

A

9032.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9032.20

Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης)

Βιομηχανία

A

9032.8

Άλλα όργανα και συσκευές:

9032.81

Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα

Βιομηχανία

A

9032.89

Άλλα

Βιομηχανία

A

9032.90

Μέρη και εξαρτήματα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1750

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9033.00

Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ
βάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές,
όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90

Βιομηχανία

A

91.01

Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με
κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επι
στρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:

9101.1

Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια,
έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:

9101.11

Με μηχανική απεικόνιση μόνο

Βιομηχανία

A

9101.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

9101.2

Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονό
μετρο:

9101.21

Με αυτόματο κούρδισμα

Βιομηχανία

A

9101.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

9101.9

Άλλες:

9101.91

Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

A

9101.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

91.02

Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα
από εκείνα της κλάσης 91.01:

9102.1

Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια,
έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:

9102.11

Με μηχανική απεικόνιση μόνο

Βιομηχανία

A

9102.12

Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

Βιομηχανία

A

9102.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

9102.2

Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονό
μετρο:

9102.21

Με αυτόματο κούρδισμα

Βιομηχανία

A

9102.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1751

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9102.9

Άλλες:

9102.91

Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

A

9102.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

91.03

Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό
ρολογιού τσέπης ή χεριού (με εξαίρεση τα ρολόγια της κλά
σης 91.04):

9103.10

Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

A

9103.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9104.00

Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρό
μοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα

Βιομηχανία

A

91.05

Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συ
σκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνον του
ρολογιού τσέπης ή χεριού:

9105.1

Ξυπνητήρια:

9105.11

Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

A

9105.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

9105.2

Εκκρεμή και ρολόγια, τοίχου:

9105.21

Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

A

9105.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

9105.9

Άλλα:

9105.91

Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

A

9105.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

91.06

Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρο
λογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια
σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και
ώρας, μετρητές ωρών):

9106.10

Ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομη
νίας και ώρας, μετρητές ωρών

Βιομηχανία

A

9106.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

9107.00

Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν
την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο,
με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1752

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

91.08

Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρ
μολογημένοι:

9108.1

Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια:

9108.11

Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την
ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης

Βιομηχανία

A

9108.12

Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

Βιομηχανία

A

9108.19

Άλλοι

Βιομηχανία

A

9108.20

Με αυτόματο κούρδισμα

Βιομηχανία

A

9108.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

91.09

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι,
άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού:

9109.10

Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

Βιομηχανία

A

9109.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

91.10

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή
μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις
ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχα
νισμοί ωρολογοποιίας:

9110.1

Για ρολόγια τσέπης ή χεριού:

9110.11

Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρ
μολογημένοι (σετ μηχανισμών)

Βιομηχανία

A

9110.12

Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι

Βιομηχανία

A

9110.19

Ημιτελείς μηχανισμοί

Βιομηχανία

A

9110.90

Άλλοι

Βιομηχανία

A

91.11

Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού και τα μέρη
τους:

9111.10

Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επι
στρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Βιομηχανία

A

9111.20

Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή
επαργυρωμένα

Βιομηχανία

A

9111.80

Άλλες κάσες (κελύφη)

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1753

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

9111.90

Μέρη

91.12

Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών του παρό
ντος κεφαλαίου και τα μέρη τους:

9112.20

Πλαίσια και θαλαμίσκοι

Βιομηχανία

A

9112.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

91.13

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους:

9113.10

Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύ
τιμα μέταλλα

Βιομηχανία

A

9113.20

Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα

Βιομηχανία

A

9113.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

91.14

Άλλα υλικά ωρολογοποιίας:

9114.10

Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή

Βιομηχανία

A

9114.30

Πλάκες

Βιομηχανία

A

9114.40

Πλατίνες και γέφυρες

Βιομηχανία

A

9114.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

92.01

Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν)
και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων:

9201.10

Πιάνα όρθια

Βιομηχανία

A

9201.20

Πιάνα με ουρά

Βιομηχανία

A

9201.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

92.02

Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες):

9202.10

Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι

Βιομηχανία

A

9202.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1754

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

92.05

Πνευστά μουσικά όργανα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα με ηχη
τικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων, ακορντεόν, κλαρινέτα,
τρομπέτες, γκάιντες), άλλα από τα όργανα που μιμούνται τις
ορχήστρες και τα οργανέτα (λατέρνες):

9205.10

Όργανα με την ονομασία «χάλκινα»

Βιομηχανία

A

9205.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9206.00

Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυ
λόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (ma
racas)]

Βιομηχανία

A

92.07

Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να με
γεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κι
θάρες, ακορντεόν):

9207.10

Όργανα με κλίμακα πλήκτρων (με εξαίρεση τα ακορντεόν)

Βιομηχανία

A

9207.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

92.08

Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργα
νέτα (λατέρνες), μηχανικά ωδικά πτηνά, μουσικά πριόνια και
άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη
κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφυρίχτρες κάθε τύπου, βού
κινα και άλλα όργανα κλήσης ή ειδοποίησης πνευστά:

9208.10

Μουσικά κουτιά

Βιομηχανία

A

9208.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

92.09

Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.
χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανά
κρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε
τύπο:

9209.30

Αρμονικές χορδές

Βιομηχανία

A

9209.9

Άλλα:

9209.91

Μέρη και εξαρτήματα πιάνων

Βιομηχανία

A

9209.92

Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλά
σης 92.02

Βιομηχανία

A

9209.94

Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλά
σης 92.07

Βιομηχανία

A

9209.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1755

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

93.01

Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίστροφα, πιστόλια και όπλα
με λεπίδα της κλάσης 93.07:

9301.10

Στοιχεία πυροβολικού (πυροβόλα, οβιδοβόλα και όλμοι, για
παράδειγμα)

Βιομηχανία

A

9301.20

Εκτοξευτές πυραύλων. Φλογοβόλα. Εκτοξευτές βομβίδων.
Εκτοξευτές τορπιλών και παρόμοιοι εκτοξευτές

Βιομηχανία

A

9301.90

Άλλα:

9301.90.10

Πλήρως αυτόματες καραμπίνες

Βιομηχανία

A

9301.90.2

Τουφέκια:

9301.90.21

Επαναληπτικά

Βιομηχανία

A

9301.90.22

Ημιαυτόματα

Βιομηχανία

A

9301.90.23

Πλήρως αυτόματα

Βιομηχανία

A

9301.90.24

Άλλα

Βιομηχανία

A

9301.90.30

Πολυβόλα

Βιομηχανία

A

9301.90.4

Υποπολυβόλα:

9301.90.41

Πλήρως αυτόματα πιστόλια

Βιομηχανία

A

9301.90.42

Άλλα

Βιομηχανία

A

9302.00

Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των κλά
σεων 93.03 ή 93.04:

9302.00.10

Περίστροφα

Βιομηχανία

A

9302.00.2

Πιστόλια, μονόκαννα:

9302.00.23

Πιστόλια για σκοποβολή, διαμετρήματος 5,6 mm

Βιομηχανία

A

9302.00.25

Άλλα, ημιαυτόματα

Βιομηχανία

A

9302.00.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

9302.00.3

Πιστόλια, πολύκαννα:

9302.00.31

Πιστόλια για σκοποβολή, διαμετρήματος 5,6 mm

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1756

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

Βιομηχανία

A

9302.00.39

Άλλα

93.03

Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν
τη δύναμη της πυρίτιδας [π.χ. τουφέκια και καραμπίνες κυνη
γιού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά
μόνο από την κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη
που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολί
δων επισήμανσης, πιστόλια και περίστροφα που παράγουν
μόνο κρότο (άσφαιρα), πιστόλια σφαγείων με σφήνα, πυρο
βόλα για την εκτόξευση σχοινιών]:

9303.10

Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο
από την κάννη

9303.20

Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής
αθλητισμού που φέρουν τουλάχιστον μία λεία κάννη:

9303.20.1

Καραμπίνες, μονόκαννες:

9303.20.11

Του τύπου «χράπα-χρούπα»

Βιομηχανία

A

9303.20.12

Ημιαυτόματες

Βιομηχανία

A

9303.20.13

Άλλες

Βιομηχανία

A

9303.20.20

Καραμπίνες, πολύκαννες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα
συνδυασμένα όπλα

Βιομηχανία

A

9303.30

Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής
αθλητισμού:

9303.30.10

Μίας βολής

Βιομηχανία

A

9303.30.20

Ημιαυτόματα

Βιομηχανία

A

9303.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9303.90

Άλλα:

9303.90.25

Πιστόλια σφαγείων με σφήνα ή αναισθητοποίησης και πυρο
βόλα για την εκτόξευση σχοινιών. Αντιχαλαζικά κανόνια

Βιομηχανία

A

9303.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9304.00

Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατή
ριο, πιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της
κλάσης 93.07:

9304.00.10

Τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο
αέρα ή αέριο, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την πραγ
ματοποίηση ενέσεων σε ζώα

Βιομηχανία

A

9304.00.20

Άλλα τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιε
σμένο αέρα ή αέριο

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1757

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

9304.00.90

Άλλα

93.05

Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κλάσεων 93.01 μέχρι
93.04:

9305.10

Για περίστροφα ή πιστόλια:

9305.10.10

Μηχανισμοί πυροδότησης

Βιομηχανία

A

9305.10.20

Σκελετοί ή δοχεία

Βιομηχανία

A

9305.10.30

Κάννες

Βιομηχανία

A

9305.10.40

Έμβολα, σύνδεσμοι κρατητήρων και αεριοέμβολα

Βιομηχανία

A

9305.10.50

Γεμιστήρες και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

9305.10.60

Σιγαστήρες (μετριωτές ήχου) και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

9305.10.70

Κοντάκια, λαβές και θώρακες

Βιομηχανία

A

9305.10.80

Ολισθητήρες (για πιστόλια) και μύλοι (για περίστροφα)

Βιομηχανία

A

9305.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9305.20

Για καραμπίνες ή τουφέκια της κλάσης 93.03:

9305.20.05

Κάννες καραμπίνας

Βιομηχανία

A

9305.20.10

Μηχανισμοί πυροδότησης

Βιομηχανία

A

9305.20.15

Σκελετοί ή δοχεία

Βιομηχανία

A

9305.20.20

Κάννες τουφεκιού

Βιομηχανία

A

9305.20.25

Έμβολα, σύνδεσμοι κρατητήρων και αεριοέμβολα

Βιομηχανία

A

9305.20.30

Γεμιστήρες και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

9305.20.35

Σιγαστήρες (μετριωτές ήχου) και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

9305.20.40

Φλογοκρύπτες και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

9305.20.45

Κοντάκια, κλείστρα και ράγες κλείστρου

Βιομηχανία

A

9305.20.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1758

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9305.9

Άλλα:

9305.91

Πολεμικών όπλων της κλάσης 93.01:

9305.91.1

Για πολυβόλα, υποπολυβόλα, καραμπίνες ή τουφέκια:

9305.91.11

Μηχανισμοί πυροδότησης

Βιομηχανία

A

9305.91.12

Σκελετοί ή δοχεία

Βιομηχανία

A

9305.91.13

Κάννες

Βιομηχανία

A

9305.91.14

Έμβολα, σύνδεσμοι κρατητήρων και αεριοέμβολα

Βιομηχανία

A

9305.91.15

Γεμιστήρες και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

9305.91.16

Σιγαστήρες (μετριωτές ήχου) και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

9305.91.17

Φλογοκρύπτες και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

9305.91.18

Κοντάκια, κλείστρα και ράγες κλείστρου

Βιομηχανία

A

9305.91.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9305.99

Άλλα:

9305.99.10

Μέρη για τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο,
πιεσμένο αέρα ή αέριο

Βιομηχανία

A

9305.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

93.06

Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια
και άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους
και οι τάπες των φυσιγγιών:

9306.2

Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία κάννη και τα
μέρη τους. Σκάγια για καραμπίνες με πεπιεσμένο αέρα:

9306.21

Φυσίγγια

Βιομηχανία

A

9306.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

9306.30

Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους:

9306.30.10

Για εργαλεία ήλωσης διαμετρήματος που δεν υπερβαίνει τα
6,35 mm, με περιφερειακή επίκρουση

Βιομηχανία

A

9306.30.20

Για πιστόλια σφαγείων με σφήνα ή αναισθητοποίησης

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1759

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9306.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9306.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9307.00

Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα,
τα μέρη τους και οι θήκες τους

Βιομηχανία

A

94.01

Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 94.02), έστω και
αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:

9401.10

Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην αεροπλοΐα

Βιομηχανία

A

9401.20

Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκί
νητα οχήματα

Βιομηχανία

PM5

9401.30

Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος

Βιομηχανία

A

9401.40

Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κάμπινγκ) ή
κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια

Βιομηχανία

A

9401.5

Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή
από παρόμοιες ύλες:

9401.51

Από μπαμπού ή καλάμι rotin

Βιομηχανία

A

9401.59

Άλλα

Βιομηχανία

A

9401.6

Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:

9401.61

Παραγεμισμένα

Βιομηχανία

A

9401.69

Άλλα

Βιομηχανία

A

9401.7

Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:

9401.71

Παραγεμισμένα

Βιομηχανία

A

9401.79

Άλλα

Βιομηχανία

A

9401.80

Άλλα καθίσματα

Βιομηχανία

A

9401.90

Μέρη:

9401.90.10

Που προορίζονται για καθίσματα αεροσκαφών της διάκρισης
9401.10

Βιομηχανία

A

9401.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Κινητήρες εν
μέρει 2

L 250/1760

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

94.02

Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή
την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτα
σης, κρεβάτια με μηχανισμούς για κλινικές χρήσεις, πολυθρό
νες οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρό
μοιες πολυθρόνες, με διάταξη ταυτόχρονα προσανατολισμού
και ανύψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:

9402.10

Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και
παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

9402.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

94.03

Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:

9403.10

Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα
γραφεία

Βιομηχανία

A

9403.20

Άλλα έπιπλα από μέταλλο

Βιομηχανία

A

9403.30

Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γρα
φεία

Βιομηχανία

A

9403.40

Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κου
ζίνες

Βιομηχανία

A

9403.50

Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρε
βατοκάμαρες

Βιομηχανία

A

9403.60

Άλλα έπιπλα από ξύλο

Βιομηχανία

A

9403.70

Έπιπλα από πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

A

9403.8

Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το κα
λάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες:

9403.81

Από μπαμπού ή καλάμι rotin

Βιομηχανία

A

9403.89

Άλλα

Βιομηχανία

A

9403.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

94.04

Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώ
ματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμι
σμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν
ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με
οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από
κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυ
μένα ή μη:

9404.10

Σομιέδες

Βιομηχανία

A

9404.2

Στρώματα:

9404.21

Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες,
επενδυμένα ή μη

Βιομηχανία

A

9404.29

Από άλλες ύλες

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1761

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

Βιομηχανία

A

9404.30

Υπνόσακοι

9404.90

Άλλα:

9404.90.10

Κλινοσκεπάσματα όπως αναφέρονται στη συμπληρωματική
σημείωση 1 του κεφαλαίου 94

9404.90.2

Παπλώματα:

9404.90.21

Γεμισμένα με φτερά ή πούπουλα

Βιομηχανία

A

9404.90.22

Άλλα

Βιομηχανία

A

9404.90.3

Καλύμματα ποδιών και καλύμματα κρεβατιού:

9404.90.31

Κεντημένα ή με κεντήματα επί ραφής

Βιομηχανία

A

9404.90.32

Άλλα

Βιομηχανία

A

9404.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

94.05

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προ
βολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φω
τεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν
μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομά
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

9405.10

Πολύφωτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που
κρεμιούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με
εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον
φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών:

9405.10.37

Σκιαλυτικές λυχνίες, που χρησιμοποιούνται συνήθως σε χει
ρουργεία ή από χειρουργούς οδοντιάτρους

Βιομηχανία

A

9405.10.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9405.20

Λάμπες κομοδίνου, λάμπες γραφείου και λυχνοστάτες (la
mpadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά

Βιομηχανία

A

9405.30

Ηλεκτρικές γιρλάντες των τύπων που χρησιμοποιούνται για
τα χριστουγεννιάτικα δέντρα

Βιομηχανία

A

9405.40

Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:

9405.40.17

Φανοί ναυσιπλοϊας

Βιομηχανία

A

9405.40.19

Δίοδοι εκπομπής φωτός με βάση βιδωτή, μπαγιονέτ ή παρό
μοιου τύπου

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1762

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9405.40.21

Άλλες, που περιλαμβάνουν διόδους εκπομπής φωτός ως φω
τεινή πηγή

Βιομηχανία

A

9405.40.47

Σκιαλυτικές λυχνίες, που χρησιμοποιούνται συνήθως σε χει
ρουργεία ή από χειρουργούς οδοντιάτρους

Βιομηχανία

A

9405.40.55

Άλλες, με βάση και σκεδαστήραες από κοινά μέταλλα

Βιομηχανία

A

9405.40.60

Προβολείς και σποτ που προορίζονται, αποκλειστικά ή κυ
ρίως, για θεατρικές, τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές παραγω
γές

Βιομηχανία

A

9405.40.80

Φωτοσωλήνες, με περίβλημα από πολυμερή του χλωριούχου
βινυλίου με εξωτερική διάμετρο 13 mm ή περισσότερο αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 15 mm, που διαθέτουν στο εσωτερικό
τους διασυνδεδεμένους λαμπτήρες

Βιομηχανία

A

9405.40.90

Άλλες

Βιομηχανία

A

9405.50

Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές

Βιομηχανία

A

9405.60

Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινα
κίδες και παρόμοια είδη

Βιομηχανία

A

9405.9

Μέρη:

9405.91

Από γυαλί:

9405.91.20

Για σκιαλυτικές συσκευές φωτισμού και φανούς ναυσιπλοϊας

Βιομηχανία

A

9405.91.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9405.92

Από πλαστικές ύλες:

9405.92.30

Για σκιαλυτικές συσκευές φωτισμού και φανούς ναυσιπλοϊας

Βιομηχανία

A

9405.92.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9405.99

Άλλα:

9405.99.27

Για σκιαλυτικούς λαμπτήρες και φανούς ναυσιπλοϊας

Βιομηχανία

A

9405.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1763

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

9406.00

Προκατασκευές

9503.00

Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και παρόμοια
τροχοφόρα παιχνίδια. Αμαξάκια για κούκλες. Κούκλες. Άλλα
παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για
διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles)
κάθε είδους:

9503.00.10

Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και παρόμοια
τροχοφόρα παιχνίδια. Αμαξάκια για κούκλες

Βιομηχανία

A

9503.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

95.04

Κονσόλες και μηχανές βιντεοπαιχνιδιών, είδη για παιχνίδια
συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με
κινητήρα ή μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα ειδικά
τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα παιχνίδια τύ
που μπόουλινγκ:

9504.20

Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) κάθε είδους και τα εξαρτήματά
τους

Βιομηχανία

A

9504.30

Άλλα παιχνίδια που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος,
τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, μάρκας ή με άλλα
μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου
μπόουλινγκ:

9504.30.10

Παιχνίδια ικανοτήτων ή τυχερά παιχνίδια

Βιομηχανία

A

9504.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9504.40

Παιγνιόχαρτα (τράπουλες)

Βιομηχανία

A

9504.50

Χειριστήρια (κονσόλες) και μηχανές βιντεοπαιχνιδιών, άλλα
από εκείνα της διάκρισης 9504.30:

9504.50.10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για δέκτες τηλεόρασης

Βιομηχανία

A

9504.50.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9504.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

95.05

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα είδη μαγείας και τα είδη «εκπλήξεις»:

9505.10

Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων

Βιομηχανία

A

9505.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1764

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

95.06

Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλα
σικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνε
ται και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υπαίθρου,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κε
φάλαιο αυτό. Πισίνες κάθε είδους:

9506.1

Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι:

9506.11

Χιονοπέδιλα (σκι)

Βιομηχανία

A

9506.12

Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι

Βιομηχανία

A

9506.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

9506.2

Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κυματοδρομίας (υδατο
πλάνα), ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφινγκ) και άλλο υλικό για τα
ναυτικά αθλήματα:

9506.21

Ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφινγκ)

Βιομηχανία

A

9506.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

9506.3

Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:

9506.31

Ράβδοι του γκολφ πλήρεις

Βιομηχανία

A

9506.32

Μπάλες

Βιομηχανία

A

9506.39

Άλλα

Βιομηχανία

A

9506.40

Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση

Βιομηχανία

A

9506.5

Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χω
ρίς σπάγκους:

9506.51

Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους

Βιομηχανία

A

9506.59

Άλλες

Βιομηχανία

A

9506.6

Μπάλες (με εξαίρεση τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέ
ζιας αντισφαίρισης):

9506.61

Μπάλες αντισφαίρισης

Βιομηχανία

A

9506.62

Φουσκωτές

Βιομηχανία

A

9506.69

Άλλες

Βιομηχανία

A

9506.70

Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1765

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9506.9

Άλλα:

9506.91

Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον
κλασικό αθλητισμό

Βιομηχανία

A

9506.99

Άλλα:

9506.99.10

Εύκαμπτες πισίνες κάθε είδους, από πολυμερή του χλωριού
χου βινυλίου (PVC)

Βιομηχανία

A

9506.99.20

Τεχνητός χλοοτάπητας για γήπεδα αθλοπαιδιών που περιλαμ
βάνει τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου, μη συναρμολογη
μένος

Βιομηχανία

A

9506.99.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

95.07

Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρ
μίδι. Απόχες για κάθε χρήση. Δολώματα (άλλα από εκείνα
των κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη κυνηγίου:

9507.10

Ράβδοι αλιείας

Βιομηχανία

A

9507.20

Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμιδιού
(παράμολα)

Βιομηχανία

A

9507.30

Καρούλια για την αλιεία

Βιομηχανία

A

9507.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

95.08

Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα
σκοποβολής και άλλα είδη πλανόδιων επιχειρήσεων που προ
σελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Πλανόδια τσίρκα και
πλανόδια θηριοτροφεία. Πλανόδια θέατρα:

9508.10

Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια θηριοτροφεία

Βιομηχανία

A

9508.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

96.01

Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε
είδους, κοράλλι, μαργαροκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για
λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυ
τές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που
λαμβάνονται με χύτευση):

9601.10

Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφα
ντόδοντο

Βιομηχανία

A

9601.90

Άλλα:

9601.90.10

Κελύψη αυγών στρουθοκαμήλου, κατεργασμένα

Βιομηχανία

A

9601.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1766

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9602.00

Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, κατεργασμένες, και τε
χνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή λα
ξευτά από κερί, από παραφίνη, από στεατίνη, από γόμες ή
ρητίνες φυσικές, από πάστες που μπορούν να δεχθούν πλα
στική κατεργασία, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα
με χύτευση ή λάξευση, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, κατεργασμένη, μη σκληρυ
μένη, άλλη από εκείνη της κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα
από ζελατίνη μη σκληρυμένη

Βιομηχανία

A

96.03

Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών,
συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες για χρήση με το
χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια
από φτερά. Παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτρο
ποιίας. Βύσματα και κύλινδροι για βαφή. Καθαριστήρες
υγρών επιφανειών από καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες
ύλες:

9603.10

Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλ
λες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή χωρίς λαβή

Βιομηχανία

A

9603.2

Ψήκτρες δοντιών, ψήκτρες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά
της κεφαλής, τα φρύδια ή τα νύχια και άλλες ψήκτρες για
τον ατομικό καλλωπισμό, στις οποίες περιλαμβάνονται και
εκείνες που αποτελούν μέρη συσκευών:

9603.21

Ψήκτρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήκτρες
για οδοντοστοιχίες

Βιομηχανία

A

9603.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

9603.30

Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και πα
ρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών:

9603.30.10

Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής

Βιομηχανία

A

9603.30.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9603.40

Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνί
κωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της διάκρι
σης 9603.30). Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα

Βιομηχανία

A

9603.50

Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή
οχημάτων:

9603.50.10

Μηχανικές ψήκτρες φιαλών

Βιομηχανία

A

9603.50.20

Μέρη φορητών εργαλειομηχανών

Βιομηχανία

A

9603.50.30

Μέρη γεωργικών μηχανημάτων

Βιομηχανία

A

9603.50.40

Μέρη άλλων βιομηχανικών ή κατασκευαστικών μηχανών

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός

Περιγραφή

L 250/1767

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

9603.50.90

Άλλες

9603.90

Άλλα:

9603.90.10

Ξεσκονιστήρια από φτερά, από φτερά στρουθοκαμήλου

Βιομηχανία

A

9603.90.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9604.00

Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού

Βιομηχανία

A

9605.00

Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το ρά
ψιμο ή το καθάρισμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων

Βιομηχανία

A

96.06

Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και
άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Ημιτελή κουμπιά:

9606.10

Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

9606.2

Κουμπιά:

9606.21

Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

A

9606.22

Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

A

9606.29

Άλλα

Βιομηχανία

A

9606.30

Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κου
μπιά:

9606.30.15

Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών

Βιομηχανία

A

9606.30.25

Ημιτελή κουμπιά

Βιομηχανία

A

96.07

Κλείστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους:

9607.1

Κλείστρα (φερμουάρ):

9607.11

Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα

Βιομηχανία

A

9607.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

9607.20

Μέρη:

9607.20.50

Ταινίες με δοντάκια για φερμουάρ

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1768

EL

Κωδικός

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

16.9.2016

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βιομηχανία

A

9607.20.90

Άλλα

96.08

Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογρά
φοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις
μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλ
λικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφό
ροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις
μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με
εξαίρεση εκείνα της κλάσης 96.09:

9608.10

Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια)

Βιομηχανία

A

9608.20

Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες
πορώδεις μύτες

Βιομηχανία

A

9608.30

Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι

Βιομηχανία

A

9608.40

Μηχανικά μολύβια

Βιομηχανία

A

9608.50

Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις
προαναφερόμενες διακρίσεις

Βιομηχανία

A

9608.60

Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με
σφαιρίδιο (μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους

Βιομηχανία

A

9608.9

Άλλα:

9608.91

Πένες και μύτες για πένες

Βιομηχανία

A

9608.99

Άλλα

Βιομηχανία

A

96.09

Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της κλάσης 96.08), λεπτές
ράβδοι γραφίτη για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από
χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχε
διάσεις, κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών:

9609.10

Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα

Βιομηχανία

A

9609.20

Λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια

Βιομηχανία

A

9609.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9610.00

Πλάκες από σχιστόλιθο και πίνακες για γράψιμο ή σχεδίαση,
έστω και με πλαίσιο:

9610.00.10

Με επιφάνεια στεγνής διαγραφής που προορίζεται για μη ανε
ξίτηλους μαρκαδόρους με μύτη από πίλημα ή ίνες

Βιομηχανία

A

9610.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1769

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9611.00

Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφρά
γιση με ισπανικό κερί, σφραγίδες αρίθμησης, άλλες σφραγί
δες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συ
σκευές για την αποτύπωση ετικετών), για χρήση με το χέρι.
Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συ
σκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες, με σταθερές και
μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι

Βιομηχανία

A

96.12

Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοται
νίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για
να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή
κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς
κουτί:

9612.10

Μελανοταινίες

Βιομηχανία

A

9612.20

Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια)

Βιομηχανία

A

96.13

Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της
κλάσης 36.03), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη
τους εκτός από τις πέτρες και τα φιτίλια:

9613.10

Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν

Βιομηχανία

A

9613.20

Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν

Βιομηχανία

A

9613.80

Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους

Βιομηχανία

A

9613.90

Μέρη

Βιομηχανία

A

9614.00

Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές
για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους

Βιομηχανία

A

96.15

Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλ
λιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρόλοι κατσα
ρώματος, μπικουτί και παρόμοια είδη για την κόμμωση, άλλα
από εκείνα της κλάσης 85.16, και τα μέρη τους:

9615.1

Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλ
λιά και παρόμοια είδη:

9615.11

Από καουτσούκ σκληρυμένο ή από πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

A

9615.19

Άλλα

Βιομηχανία

A

9615.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

96.16

Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές
των σκελετών. Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη
χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού:

9616.10

Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές
των σκελετών

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

L 250/1770

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016
Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9616.20

Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων
καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού

Βιομηχανία

A

9617.00

Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρ
μολογημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, κα
θώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές
φιάλες)

Βιομηχανία

A

9618.00

Ανδρείκελα και παρόμοια. Αυτόματες και κινούμενες παρα
στάσεις για βιτρίνες

Βιομηχανία

A

9619.00

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

9619.00.05

Από βάτες από υφαντικά υλικά

Βιομηχανία

A

9619.00.10

Από χαρτόμαζα, χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακα και επίπε
δες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

Βιομηχανία

A

9619.00.15

Πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη, από πλαστιές ύλες ή
από άλλα υλικά των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14

Βιομηχανία

A

9619.00.20

Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια
είδη υγιεινής, από πλαστιές ύλες ή από άλλα υλικά των κλά
σεων 39.01 μέχρι 39.14

Βιομηχανία

10 %

Κινητήρες 4

9619.00.25

Πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη, από πλεκτές υφαντικές
ύλες

Βιομηχανία

PM40

Κλωστοϋφαντουργία
— Ένδυση

9619.00.30

Πάνες για βρέφη, από ύφασμα από υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

PM40

Κλωστοϋφαντουργία
— Ένδυση

9619.00.35

Σερβιέτες υγείας, από ύφασμα από υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

A

9619.00.40

Άλλα (με εξαίρεση τις πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη),
από υφασμένες ή πλεκτές υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

A

9619.00.90

Άλλα

Βιομηχανία

PM40

97.01

Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλή
ρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της κλάσης 49.06 και
τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα
από συγκόλληση (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες:

9701.10

Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Κλωστοϋφαντουργία
— Ένδυση
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Κωδικός

Περιγραφή
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9701.90

Άλλα

Βιομηχανία

A

9702.00

Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτό
τυπες

Βιομηχανία

A

9703.00

Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη

Βιομηχανία

A

9704.00

Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφρα
γίδες αλλά χωρίς γραμματόσημο, φάκελοι πρώτης ημέρας κυ
κλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρο
μικό σήμα και ανάλογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν
ακυρωθεί, άλλα από εκείνα της κλάσης 49.07

Βιομηχανία

A

9705.00

Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής,
ορυκτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρ
χαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό εν
διαφέρον

Βιομηχανία

A

9706.00

Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των εκατό ετών

Βιομηχανία

A

9801.00

Στοιχεία αρχικού εξοπλισμού:

9801.00.10

Για οδικούς ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα της διάκρισης
8701.20, με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
1 600 kg

Βιομηχανία

X

9801.00.15

Για οδικούς ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα της διάκρισης
8701.20, με μάζα οχήματος που υπερβαίνει τα 1 600 kg

Βιομηχανία

X

9801.00.20

Για μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα ή περισσό
τερων ατόμων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, της κλά
σης 87.02, με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
2 000 kg

Βιομηχανία

X

9801.00.25

Για μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα ή περισσό
τερων ατόμων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, της κλά
σης 87.02, με μάζα οχήματος που υπερβαίνει τα 2 000 kg
(με εξαίρεση τα οχήματα της διάκρισης 8702.10.10)

Βιομηχανία

X

9801.00.30

Για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
οχήματα τύπου break) της κλάσης 87.03

Βιομηχανία

X

9801.00.40

Για μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων
της κλάσης 87.04, με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
2 000 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
3 500 kg, ή με μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
1 600 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που δεν υπερβαίνει τα
3 500 kg ανά βάση (σασί) που διαθέτει θάλαμο οδήγησης
(με εξαίρεση εκείνα για τα ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που εί
ναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το
οδικό δίκτυο, τα οχήματα ειδικού δρομολογίου και τα αντι
εκρηκτικά οχήματα χαμηλού κατασκευαστικού κόστους, για
χρήση σε υπόγεια ορυχεία και φορτηγά παντός εδάφος για
τη μεταφορά ξυλείας)

Βιομηχανία

X

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Περιγραφή

Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9801.00.45

Για μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων
της κλάσης 87.04, με μάζα οχήματος που υπερβαίνει τα
2 000 kg ή με μεικτή μάζα οχήματος που υπερβαίνει τα
3 500 kg, ή με μάζα οχήματος που υπερβαίνει τα 1 600 kg
ή με μεικτή μάζα οχήματος που υπερβαίνει τα 3 500 kg ανά
βάση (σασί) που διαθέτει θάλαμο οδήγησης (με εξαίρεση
εκείνα για τα ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευα
σμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο, τα
οχήματα ειδικού δρομολογίου και τα αντιεκρηκτικά οχήματα
χαμηλού κατασκευαστικού κόστους, για χρήση σε υπόγεια
ορυχεία και φορτηγά παντός εδάφος για τη μεταφορά ξυ
λείας)

Βιομηχανία

X

9801.00.50

Για βάσεις (σασί) οχημάτων με κινητήρα της κλάσης 87.06,
με μάζα που δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg ή με μεικτή μάζα
οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg (με εξαίρεση
εκείνα για τα ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευα
σμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο, τα
οχήματα ειδικού δρομολογίου και τα αντιεκρηκτικά οχήματα
χαμηλού κατασκευαστικού κόστους, για χρήση σε υπόγεια
ορυχεία και φορτηγά παντός εδάφος για τη μεταφορά ξυ
λείας)

Βιομηχανία

X

9801.00.55

Για βάσεις (σασί) οχημάτων με κινητήρα της κλάσης 87.06,
με μάζα που υπερβαίνει τα 1 600 kg και με μεικτή μάζα
οχήματος που υπερβαίνει τα 3 500 kg (με εξαίρεση εκείνα
για τα ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα
για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο, τα οχή
ματα ειδικού δρομολογίου και τα αντιεκρηκτικά οχήματα χα
μηλού κατασκευαστικού κόστους, για χρήση σε υπόγεια ορυ
χεία και φορτηγά παντός εδάφος για τη μεταφορά ξυλείας)

Βιομηχανία

X

9901.00

Χειροποίητα είδη από:

9901.00.03

Δέρμα ή απομίμηση δέρματος

Βιομηχανία

A

9901.00.05

Ξύλο

Βιομηχανία

A

9901.00.07

Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες. Τεχνουρ
γήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε κα
θορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες

Βιομηχανία

A

9901.00.09

Πλαστικές ύλες

Βιομηχανία

A

9901.00.11

Υφαντικές ύλες

Βιομηχανία

A

9901.00.13

Πέτρα

Βιομηχανία

A

9901.00.15

Γυαλί

Βιομηχανία

A

9901.00.17

Κοινά μέταλλα

Βιομηχανία

A

9902.00

Αναλώσιμα οικιακά αντικείμενα

Βιομηχανία

A

9992.00

Εφόδια για πλοία και αεροσκάφη που εκτελούν δρομολόγια
στο εξωτερικό

Βιομηχανία

A

Κωδικός

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)
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Τομέας

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9999.00

Προσωπικά και οικιακά είδη, καινούργια ή μεταχειρισμένα:

9999.00.10

Προσωπικά είδη, καινούργια ή μεταχειρισμένα

Βιομηχανία

A

9999.00.20

Οικιακά έπιπλα και άλλα είδη οικοσκευής, καινούργια ή με
ταχειρισμένα

Βιομηχανία

A

Άλλες παρατηρήσεις
και/ή επεξηγηματικές
σημειώσεις (1)

(1) Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στην παρούσα στήλη είναι ενδεικτικές και αφορούν ορισμένα δασμολογικά καθεστώτα στο πλαίσιο της ΣΕΑΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΔΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΕ
ΜΕΡΟΣ I

Γενικές σημειώσεις
1. Η παραχώρηση, όπως περιγράφεται στο παρόν παράρτημα, εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 113 παράγραφος 2 ή τη σχετική ημερομηνία της προσωρινής εφαρμογής της
παρούσας συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 113 παράγραφος 4, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη,
όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ που παρουσιάζονται για εκτελωνισμό στη Μοζαμβίκη.

ΤΜΗΜΑ A

Κατάργηση των δασμών
2. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατηγορίες σταδιακής κατάργησης των δασμών από τη Μοζαμβίκη σύμφωνα με το άρθρο 25
παράγραφος 2:
α) καταργούνται οι δασμοί για τα προϊόντα καταγωγής που απαριθμούνται ως κατηγορία σταδιακής κατάργησης «Α» στο
δασμολόγιο της Μοζαμβίκης, την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος.
β) καταργούνται σταδιακά οι δασμοί για τα προϊόντα καταγωγής που απαριθμούνται ως κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «Β» (Β1, Β21 και Β22) στο δασμολόγιο της Μοζαμβίκης, πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
i)

Κατηγορία «Β1»
— Δύο (2) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται στο 75 τοις εκατό του βασικού δασμού·
— Τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται περαιτέρω στο 50 τοις εκατό του βασικού δασμού·
— Τέσσερα (4) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι
δασμοί μειώνονται περαιτέρω στο 25 τοις εκατό του βασικού δασμού· και
— Πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
καταργούνται.

ii) Κατηγορία «Β21»
— Δύο (2) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται στο 66,6 τοις εκατό του βασικού δασμού·
— Τέσσερα (4) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι
δασμοί μειώνονται περαιτέρω στο 33,3 τοις εκατό του βασικού δασμού· και
— Πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
καταργούνται.
iii) Κατηγορία «Β22»
— Τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται στο 50 τοις εκατό του βασικού δασμού·
— Τέσσερα (4) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι
δασμοί μειώνονται περαιτέρω στο 40 τοις εκατό του βασικού δασμού· και
— Πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
καταργούνται.
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γ) καταργούνται σταδιακά οι δασμοί για τα προϊόντα καταγωγής που απαριθμούνται ως κατηγορία σταδιακής
κατάργησης «C» (C1, C21, C22 και C22) στο δασμολόγιο της Μοζαμβίκης, δέκα (10) έτη μετά την ημερομηνία που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
i)

κατηγορία «C1»
— Έξι (6) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται στο 75 τοις εκατό του βασικού δασμού·
— Επτά (7) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται περαιτέρω στο 50 τοις εκατό του βασικού δασμού·
— Οκτώ (8) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται περαιτέρω στο 25 τοις εκατό του βασικού δασμού·
— Εννιά (9) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται περαιτέρω στο 12,5 τοις εκατό του βασικού δασμού· και
— Δέκα (10) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
καταργούνται.

ii) Κατηγορία «C21»
— Έξι (6) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται στο 66,6 τοις εκατό του βασικού δασμού·
— Οκτώ (8) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται περαιτέρω στο 33,3 τοις εκατό του βασικού δασμού·
— Εννιά (9) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται περαιτέρω στο 13,3 τοις εκατό του βασικού δασμού· και
— Δέκα (10) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
καταργούνται.
iii) Κατηγορία «C22»
— Επτά (7) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται στο 50 τοις εκατό του βασικού δασμού·
— Οκτώ (8) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται περαιτέρω στο 20 τοις εκατό του βασικού δασμού· και
— Δέκα (10) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
καταργούνται.
iv) Κατηγορία «C23»
— Επτά (7) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται στο 80 τοις εκατό του βασικού δασμού·
— Οκτώ (8) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
μειώνονται περαιτέρω στο 40 τοις εκατό του βασικού δασμού· και
— Δέκα (10) έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, οι δασμοί
καταργούνται.
δ) οι δασμοί για τα προϊόντα καταγωγής που δεν απαριθμούνται στο δασμολόγιο του συμβαλλόμενου μέρους της
Μοζαμβίκης εξαιρούνται από την υποχρέωση μείωσης των δασμών.
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Κατάργηση δασμών από τη Μοζαμβίκη σε προϊόντα που εισάγονται από την ΕΕ δυνάμει της παρούσας συμφωνίας

Κατη
γορία

Ημερο
μηνία
έναρξης
ισχύος
(βασικός
δασμός)

1 έτος
μετά την
έναρξη
ισχύος

2 έτη μετά
την έναρξη
ισχύος

3 έτη μετά
την έναρξη
ισχύος

4 έτη μετά
την έναρξη
ισχύος

5 έτη μετά
την έναρξη
ισχύος

6 έτη μετά
την έναρξη
ισχύος

7 έτη μετά
την έναρξη
ισχύος

8 έτη μετά
την έναρξη
ισχύος

9 έτη μετά
την έναρξη
ισχύος

10 έτη
μετά την
έναρξη
ισχύος

A

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Β1

20,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Β21

7,5

7,5

5,0

5,0

2,5

0,0

Β22

5,0

5,0

5,0

2,5

2,0

0,0

Γ1

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

15,0

10,0

5,0

2,5

0,0

Γ21

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

5,0

5,0

2,5

1,0

0,0

Γ22

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2,5

1,0

1,0

0,0

Γ23

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,0

1,0

1,0

0,0

ΜΕΡΟΣ II

Δασμολόγιο της Μοζαμβίκης
Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

01.01

Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

P/ST

2,5

A

Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά
0101.10.00

01.02

– – Καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής
Βοοειδή ζωντανά

0102.10.00

– – Καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής

P/ST

2,5

A

0102.90.10

– – Με βάρος κατώτερο των 200 kg

P/ST

2,5

A

01.04

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά
0104.10.10

– – Καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής

P/ST

2,5

A

0104.10.90

– – Άλλα

P/ST

2,5

A

0104.20.10

– – Καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής

P/ST

20

Β1

0104.20.90

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

01.05

Πουλερικά, δηλαδή πετεινοί και κότες του είδους Gallus do
mesticus, πάπιες, χήνες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά
0105.11.10

– – – Πιστοποιημένα ζώα αναπαραγωγής

P/ST

0

A

0105.11.90

– – – Άλλα

P/ST

2,5

A

0105.19.00

– – Άλλα

P/ST

2,5

A

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

02.03

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1777

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα
0203.11.90

– – – Άλλα

KG

20

C1

0203.12.00

– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με
κόκαλα

KG

20

C1

0203.21.90

– – – Άλλα

KG

20

C1

0203.22.00

– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με
κόκαλα

KG

20

C1

0203.29.00

– – Άλλα

KG

20

C1

02.06

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προ
βατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
0206.30.00

– Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

KG

20

Β1

0206.49.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

02.08

02.09

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα
με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
0208.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

0209.00.00

Χοιρινό λίπος (ξίγκι), λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, και λίπος
πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή
σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

KG

20

Β1

KG

0

A

03.03

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα
ψαριών της κλάσης 03.04
0303.79.10

04.02

– Σαυρίδι του Ινδικού (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0402.10.10

– – – Που προορίζονται για βρέφη, επισημαίνονται ως τέτοια
επί της συσκευασίας

KG

0

A

0402.10.90

– – Άλλα

KG

20

C1

0402.21.10

– – – Που προορίζονται για βρέφη, επισημαίνονται ως τέτοια
επί της συσκευασίας

KG

0

A

0402.21.20

– – – Για βιομηχανική χρήση, συσκευασμένα σε δοχεία χωρη
τικότητας άνω των 25 kg

KG

7,5

A

P/ST

2,5

A

06.01

– Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώ
ματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση·
φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες σε βλάστηση ή σε άν
θηση· φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες
από τις ρίζες της κλάσης 12.12.
0601.10.00

– Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώ
ματα γενικά, σε φυτική νάρκη

L 250/1778

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

06.01

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

P/ST

2,5

A

– Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώ
ματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση·
φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από
τις ρίζες της κλάσης 12.12.
0601.20.00

06.02

– Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώ
ματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση· φυτά φυτωρίου,
άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου
Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες
τους), μοσχεύματα και μπόλια· λευκό φύτρο μανιταριών

0602.10.00

– Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια

P/ST

2,5

A

0602.20.00

– Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν
βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη

P/ST

2,5

A

0602.40.00

– Τριανταφυλλιές, μπολιασμένες ή μη

P/ST

2,5

A

0602.90.10

– – Λευκό φύτρο μανιταριών

P/ST

2,5

A

0602.90.90

– – Άλλα

P/ST

2,5

A

KG

2,5

C 23

KG

2,5

C 23

KG

20

Β1

07.01

Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
0701.10.00

07.03

– Σπόροι για σπορά
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λα
χανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0703.10.11
07.11

– – – Φυτά για σπορά
Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου
ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστε
θεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσω
ρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην
κατάσταση που βρίσκονται

0711.20.00
07.13

– Ελιές
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπα
σμένα

0713.10.00

– Μπιζέλια (Pisum sativum)

KG

20

Β1

0713.33.10

– – – Για σπορά

KG

2,5

A

0713.33.90

– – – Άλλα

KG

7,5

A

0713.39.10

– – – Για σπορά

KG

2,5

A

0713.39.90

– – – Άλλα

KG

7,5

A

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

08.01

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1779

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Καρύδες κοκοφοινίκα, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρ
διοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη
φλούδα τους
– Καρύδες κοκοφοίνικα:
0801.19.10

– – – Σπέρματα υβριδικού κοκοφοίνικα

KG

2,5

A

0801.19.90

– – – Άλλα

KG

20

Β1

0801.32.00

– – Χωρίς κέλυφος

KG

20

C1

08.02

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το
κέλυφος ή τη φλούδα τους
0802.11.00

– – Με κέλυφος

KG

20

Β1

0802.12.00

– – Χωρίς κέλυφος

KG

20

Β1

0802.22.00

– – Χωρίς κέλυφος

KG

20

Β1

– Καρύδια κοινά:
0802.31.00

– – Με κέλυφος

KG

20

Β1

0802.32.00

– – Χωρίς κέλυφος

KG

20

Β1

0802.50.00

– Φιστίκια

KG

20

Β1

0802.60.00

– Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλ
λου)

KG

20

Β1

0802.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

KG

20

Β1

08.03

Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και μπανάνες του εί
δους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές
0803.00.00

08.04

Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και μπανάνες του εί
δους των Αντιλλών, νωπές
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats
και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά

0804.10.00

– Χουρμάδες

KG

20

Β1

0804.20.00

– Σύκα

KG

20

Β1

08.08

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά
0808.10.00

– Μήλα

KG

20

C1

0808.20.00

– Αχλάδια και κυδώνια

KG

20

Β1

L 250/1780

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

08.09

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα [στα οποία περιλαμβάνονται και
τα μπρυνιόν (brugnons) και τα νεκταρίνια], δαμάσκηνα και
αγριοδαμάσκηνα, νωπά
0809.20.00

– Κεράσια

KG

20

Β1

0809.40.00

– Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα

KG

20

Β1

08.10

Άλλοι καρποί και φρούτα, νωπά
0810.40.00

– Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους
Vaccinium

KG

20

Β1

0810.50.00

– Ακτινίδια

KG

20

Β1

0810.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

KG

20

Β1

08.11

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα
στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλ
λων γλυκαντικών
0811.90.00

08.13

– Άλλα
Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλά
σεων 08.01 έως 08.06· μείγματα αποξεραμένων καρπών και
φρούτων ή καρπών με κέλυφος του παρόντος κεφαλαίου του
δασμολογίου της Μοζαμβίκης

0813.10.00

– Βερύκοκα

KG

20

Β1

0813.20.00

– Δαμάσκηνα

KG

20

Β1

0813.30.00

– Μήλα

KG

20

Β1

0813.40.00

– Άλλοι καρποί και φρούτα

KG

20

Β1

09.06

Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου
0906.11.00

– – Κανέλα (Cinnamomum zeylanicum Blume)

KG

20

Β1

0906.19.00

– Άλλα

KG

20

Β1

0906.20.00

– Θρυμματισμένη σε σκόνη

KG

20

Β1

KG

20

Β1

KG

20

Β1

09.07

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)
0907.00.00

09.08

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)
Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων
και καρδαμώμων

0908.10.00

– Μοσχοκάρυδο

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

09.09

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1781

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστε
ροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κά
ρου)· καρποί αρκεύθου
0909.10.00

– Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή

KG

20

Β1

0909.40.00

– Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου)

KG

20

Β1

09.10

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), χρυσόρριζα (κουρκουμάς), θυ
μάρι, φύλλα δάφνης, κάρι (curry) και άλλα μπαχαρικά
0910.20.00

– Κρόκος (ζαφορά)

KG

20

Β1

0910.30.00

– Κουρκουμάς

KG

20

Β1

– Άλλα μπαχαρικά:
0910.91.00

– – Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β)
του παρόντος κεφαλαίου του δασμολογίου της Μοζαμβί
κης

KG

20

Β1

0910.99.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

10.01

Σιτάρι και σμιγάδι
1001.10.00

– Σκληρός σίτος (triticum durum)

KG

2,5

A

1001.90.90

– – Άλλα

KG

2,5

C 23

10.02

1002.00.00

Σίκαλη

KG

2,5

A

10.03

1003.00.00

Κριθάρι

KG

2,5

A

10.04

1004.00.00

Βρώμη

KG

2,5

A

10.05

Καλαμπόκι
1005.10.00

– Σπόροι για σπορά

KG

2,5

A

1005.90.00

– Άλλα

KG

2,5

C 23

KG

2,5

Β1

10.07

Σόργο σε κόκκους
1007.00.90

10.08

– Άλλα
Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μα
κρό· άλλα δημητριακά

1008.30.00

– Κεχρί το μακρό

KG

20

Β1

1008.90.29

– – – Άλλα

KG

20

Β1

1008.90.91

– – – Για σπορά

KG

2,5

A

L 250/1782

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

1008.90.99
11.07

Oνομασία του προϊόντος

– – – Άλλα

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

20

Β1

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη
1107.10.00

– Ακαβούρντιστη

KG

2,5

A

1107.20.00

– Καβουρντισμένη

KG

2,5

A

12.01

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα
1201.00.10

– Που προορίζονται για σπορά

KG

2,5

A

1201.00.90

– Άλλα

KG

20

A

12.02

12.03

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα,
έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα
1202.20.10

– – Που προορίζονται για σπορά

KG

0

A

1203.00.00

Κοπρά

KG

20

A

12.06

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα
1206.00.10

– Που προορίζονται για σπορά

KG

0

A

1206.00.90

– Άλλα

KG

2,5

A

12.07

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα
1207.20.10

– – Που προορίζονται για σπορά

KG

2,5

A

1207.20.90

– – Άλλα

KG

2,5

A

1207.40.90

– – Άλλα

KG

2,5

A

1207.50.00

– Σπέρματα σιναπιού

KG

2,5

A

1207.99.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

KG

20

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

12.08

Άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς,
εκτός του σιναπιού (μουστάρδα)
1208.10.00

12.09

– Από κουκιά σόγιας
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά

1209.10.00

– Σπέρματα ζαχαρότευτλων
Σπέρματα χορτονομών

1209.21.00

– – Τριφυλλιού (μηδικής)

16.9.2016

Κεφά
λαιο

16.01

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1783

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

1209.29.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

1209.30.00

– Σπέρματα ποωδών φυτών που καλλιεργούνται κυρίως για
τα άνθη τους

KG

2,5

A

1209.91.11

– – – Σπόροι κολοκύθας

KG

2,5

A

1209.91.12

– – – Σπόροι μελιτζάνας

KG

2,5

A

1209.91.13

– – – Σπόροι πορτογαλικής μη κεφαλωτής κράμβης

KG

2,5

A

1209.91.14

– – – Κατσαρό λάχανο

KG

2,5

A

1209.91.15

– – – Σπόροι κραμβών σγουρών

KG

2,5

A

1209.91.16

– – – Σπόροι αγγουριού

KG

2,5

A

1209.91.17

– – – Σπόροι πιπεριάς

KG

2,5

A

1209.91.18

– – – Σπόροι τομάτας

KG

2,5

A

1209.91.19

– – – Σπόροι καρπουζιού ή πεπονιού

KG

2,5

A

1209.91.90

– – – Άλλα

KG

2,5

A

1209.99.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

1601.00.00

Λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα
σφαγίων ή αίμα· παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα
προϊόντα αυτά

KG

20

Β1

KG

7,5

Β21

17.01

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημι
κώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση
– Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρω
στικών ουσιών:
1701.99.00

17.04

– – Άλλη (Σημείωση: Με την επιφύλαξη μεταβλητής προσαύ
ξησης
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται
και η λευκή σοκολάτα)

1704.10.00

– Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη

KG

20

Β1

1704.90.00

– άλλα

KG

20

C1

18.01

1801.00.00

– Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή
φρυγμένα

KG

2,5

A

18.02

1802.00.00

– Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κα
κάου

KG

7,5

Β21

L 250/1784

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

18.03

18.05

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη
1803.20.00

– Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη

KG

7,5

Β21

1805.00.00

– Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών

KG

20

Β1

18.06

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέ
χουν κακάο
1806.10.00

– Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

KG

20

Β1

1806.20.00

– Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια
ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε
υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρό
μοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιε
χόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg

KG

20

Β1

1806.31.00

– – Παραγεμισμένα

KG

20

Β1

1806.32.00

– – Μη παραγεμισμένα

KG

20

Β1

1806.90.00

– άλλα

KG

20

Β1

19.01

Εκχυλίσματα βύνης· παρασκευάσματα τροφίμων από αλεύρια,
πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύ
νης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από
40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως
και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· παρα
σκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 04.01 μέ
χρι 04.04, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο
από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βά
σεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
1901.10.00

– Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευα
σμένα για λιανική πώληση

KG

0

A

1901.20.00

– Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτο
ποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλά
σης 19.05

KG

2,5

A

1901.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

19.02

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με
κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα
σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κα
νελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευα
σμένο
1902.11.00

– – Που περιέχουν αυγά

KG

20

Β1

1902.19.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

1902.20.00

– Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα, έστω και ψημένα ή αλ
λιώς παρασκευασμένα

KG

20

C1

1902.30.00

– Άλλα ζυμαρικά

KG

20

Β1

16.9.2016

Κεφά
λαιο

19.03

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1785

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

1902.40.00

– Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους)

KG

20

Β1

1903.00.00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από
άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών,
σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

KG

20

Β1

19.04

Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα δημητριακά που λαμ
βάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες
(π.χ. κορνφλέικς)· δημητριακά [άλλα από αραβόσιτο (καλα
μπόκι)] σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων
κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα
ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού
1904.10.00

Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από τη διό
γκωση ή φρύξη δημητριακών ή προϊόντα δημητριακών

KG

20

Β1

1904.20.00

– Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από μη
φρυγμένες νιφάδες δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγ
μένων νιφάδων δημητριακών και φρυγμένων νιφάδων δημη
τριακών ή διογκωμένων δημητριακών

KG

20

Β1

1904.30.00

– Πλιγούρι

KG

20

Β1

1904.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

19.05

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας και
άλλα, έστω και με προσθήκη κακάου· όστιες, κάψουλες κενές
των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγί
δες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε
φύλλα και παρόμοια προϊόντα
1905.10.00

– Ψωμί τύπου φρυγανιάς

KG

20

Β1

1905.20.00

– Ψωμί τύπου φρυγανιάς με καρυκεύματα και παρόμοια είδη

KG

20

Β1

1905.31.00

– – Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών

KG

20

Β1

1905.32.00

– – Γκόφρες και γκοφρέτες

KG

20

Β1

1905.40.00

– Φρυγανιές και παρόμοια ψημένα προϊόντα

KG

20

Β1

1905.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

20.08

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς πα
ρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού
2008.40.00

– Αχλάδια

KG

20

C1

2008.50.00

– Βερίκοκα

KG

20

C1

2008.60.00

– Κεράσια

KG

20

C1

2008.91.00

– – Καρδιές φοινίκων

KG

20

C1

L 250/1786

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

22.03

2203.00.00

22.08

22.09

Oνομασία του προϊόντος

Μπύρα από βύνη

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

L

20

C1

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό
τίτλο λιγότερο του 80 % νοl· αποστάγματα, λικέρ και άλλα
οινοπνευματώδη ποτά
2208.20.00

– Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα

L

20

Β1

2208.30.00

– Ουίσκι

L

20

Β1

2208.40.00

– Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την
απόσταξη προϊόντων ζαχαροκάλαμου που έχουν υποστεί ζύ
μωση

L

20

Β1

2208.50.00

– Τζιν και τζινέβα

L

20

Β1

2208.60.00

– Βότκα

L

20

Β1

2208.70.00

– Λικέρ και ηδίποτα

L

20

Β1

2208.90.10

– – Οινοπνευματώδη ποτά που έχουν αλκοολικό τίτλο 8,5 %
ή λιγότερο κατά όγκο

L

20

Β1

2208.90.90

– – Άλλα

L

20

Β1

2209.00.00

Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού που λαμβάνονται από το
οξικό οξύ για κατανάλωση από τον άνθρωπο

L

20

Β1

24.03

25.01

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομη
χανοποιηθεί. καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα»·
εκχυλίσματα και βάμματα καπνού
2403.99.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

2501.00.00

– Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το
μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω
και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών
ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα· θα
λασσινό νερό

KG

20

Β1

27.07

Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη
σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. τα ανά
λογα προϊόντα στα οποία το βάρος των αρωματικών συστατι
κών είναι μεγαλύτερο από το βάρος των μη αρωματικών συ
στατικών.
2707.10.00

– Βενζόλιο (βενζένιο)

KG

2,5

A

2707.30.00

– Ξυλόλιο (ξυλένιο)

KG

2,5

A

KG

2,5

A

27.08

Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που προέρχονται
από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες
2708.10.00

– Πίσσα

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

27.10

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1787

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

7,5

C21

KG

7,5

Β21

kWh

0

A

M2

2,5

A

KG

2,5

A

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα
ακατέργαστα λάδια· παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος
70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυ
κτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστα
τικό· χρησιμοποιημένα λάδια
2710.19.69

27.15

27.16

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

– – Που παρουσιάζονται αλλιώς
Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει,
την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα
αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)

2715.00.00

Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει,
την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα
αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)

2716.00.00

Ηλεκτρική ενέργεια

28.04

Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά
2804.10.00

28.05

– Υδρογόνο
– Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μέταλλα σπανίων
γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε
κράμα μεταξύ τους· υδράργυρος

2805.12.00
28.06

– – Ασβέστιο
Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)· χλωριοθειικό οξύ

2806.10.00

– Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)

KG

2,5

A

28.07

2807.00.00

Θειικό οξύ· θειικό οξύ ατμίζον

KG

2,5

A

28.08

2808.00.00

Νιτρικό οξύ· νιτροθειικά οξέα

KG

2,5

A

KG P2O5

2,5

A

KG

2,5

A

KG

0

A

28.09

28.10

Διφωσφορικό πεντοξείδιο· φωσφορικό οξύ· πολυφωσφορικά
οξέα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
2809.20.00

– Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα

2810.00.00

Οξείδια του βορίου· βορικά οξέα

28.11

Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώ
σεις των μη μεταλλικών στοιχείων
2811.22.00

– – Διοξείδιο του πυριτίου

L 250/1788

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

28.13

28.14

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Θειούχα μη μεταλλικών στοιχείων· τριθειούχος φωσφόρος του
εμπορίου
2813.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

2814.20.00

– Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα

KG

2,5

A

KG

0

A

KG
NaOH

2,5

A

28.15

Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα)· υδροξείδιο του κα
λίου (καυστική ποτάσα)· υπεροξείδια του νατρίου ή του κα
λίου
2815.11.00

– – Στερεό

2815.12.00

– – Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)

2815.20.00

– Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα)

KG

2,5

A

2815.30.00

– Υπεροξείδια του νατρίου ή καλίου

KG

0

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

28.19

Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου
2819.90.00

28.20

– Άλλα
Οξείδια του μαγγανίου

2820.90.00
28.26

– Άλλα
Φθοριούχα· φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμ
πλοκα άλατα του φθορίου

2826.90.00
28.27

– Άλλα
Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα· βρωμιούχα
και οξυβρωμιούχα· ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα

2827.10.00

– Χλωριούχο αμμωνίου

KG

2,5

A

2827.20.00

– Χλωριούχο ασβεστίου

KG

2,5

A

2827.31.00

– – Μαγνησίου

KG

2,5

A

2827.59.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

28.28

Υποχλωριώδη· υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου·
χλωριώδη· υποβρωμιώδη
2828.10.00

28.29

– Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υπο
χλωριώδη του ασβεστίου
Χλωρικά και υπερχλωρικά· βρωμικά και υπερβρωμικά· ιωδικά
και υπεριωδικά

2829.11.00

– – Νατρίου

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

28.32

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1789

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Θειώδη· θειοθειικά
2832.10.00

– Θειώδη του νατρίου

KG

2,5

A

2832.20.00

– Άλλα θειώδη

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

0

A

28.33

Θειικά· στυπτηρίες· υπεροξοθειικά (υπερθειικά)
– Θειώδη του νατρίου:
2833.19.00

28.34

– – Άλλα
Νιτρώδη· νιτρικά

2834.29.00
28.35

– – Άλλα
Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και
φωσφορικά· πολυφωσφορικά, καθορισμένης ή μη χημικής σύ
στασης

2835.25.00

28.36

– – Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό
διασβέστιο)
Ανθρακικά· υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά)· ανθρακικό
του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμ
μωνίου

2836.40.00

– Ανθρακικά του καλίου

KG

2,5

A

2836.50.00

– Ανθρακικό του ασβεστίου

KG

2,5

A

28.47

2847.00.00

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν
έχει στερεοποιηθεί με ουρία

KG

2,5

A

28.52

2852.00.00

Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα
αμαλγάματα

KG

2,5

A

KG

0

A

29.03

Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων
2903.13.00

29.5

– – Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)
Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
– Μονοαλκοόλες κορεσμένες:

2905.11.00

– – Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)

KG

2,5

A

2905.12.00

– – Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)

KG

0

A

2905.19.00

– – Άλλα

KG

2,5

A
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2905.39.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

2905.44.00

– – D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

KG

0

A

2905.45.00

– – Γλυκερίνη

KG

2.5

A

KG

0

A

KG

2,5

A

29.06

Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
– Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές:
2906.11.00

29.07

– – Μινθόλη
Φαινόλες· φαινόλες-αλκοόλες
– Μονοφαινόλες:

2907.19.00
29.15

– – Άλλα
Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες,
τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους· τα αλογονω
μένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά
τους

2915.11.00

– – Μυρμηκικό οξύ

KG

2.5

A

2915.21.00

– – Οξικό οξύ

KG

2,5

A

2915.29.00

– – Άλλα

KG

2.5

A

29.18

Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονού
χες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και
υπεροξέα τους· τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή
νιτροδωμένα παράγωγά τους
– Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη
οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξεί
δια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:
2918.14.00

– – Κιτρικό οξύ

KG

2,5

A

2918.15.00

– – Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος

KG

0

A

2918.22.00

– – ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

KG

0

A

29.22

Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες
– Αμιναλκοόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσό
τερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι
εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
2922.13.00

– – Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της

KG

2,5

A

2922.19.00

– – Άλλα

KG

2,5

A
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Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνο
νται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα
– Ιμίδια και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων αυτών:

29.28

2925.11.00

– – Ζαχαρίνη και τα άλατά της

KG

0

A

2928.00.00

Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης

KG

0

A

29.29

Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες
2929.10.00

– Ισοκυανικές ενώσεις

KG

2.5

A

2929.90.00

– Άλλα

KG

2.5

A

29.36

Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύν
θεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώ
ματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται
κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και
σε οποιαδήποτε διαλύματα
– Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:
2936.21.00

– – Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους

KG

0

A

2936.22.00

– – Βιταμίνη Β1 και τα παράγωγά της

KG

0

A

2936.24.00

– – Οξύ D-ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β3 ή βιταμίνη Β5)
και τα παράγωγά τους

KG

0

A

2936.27.00

– – Βιταμίνη C και τα παράγωγά της

KG

0

A

2936.28.00

– – Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της

KG

0

A

2936.29.00

– – Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους

KG

0

A

2936.90.00

– Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται και φυσικά συμπυκνώ
ματα

KG

0

A

29.37

Ορμόνες, προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες,
φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση· τα παράγωγα και τα δο
μικά ανάλογά τους στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολυπε
πτίδια τροποποιημένης αλύσου, που χρησιμοποιούνται κυρίως
ως ορμόνες
– Ορμόνες πολυπεπτιδικές, ορμόνες πρωτεϊνικές και ορμόνες
γλυκοπρωτεϊνικές, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά
τους:
2937.11.00

– – Σωματοτροπίνη, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά
της

G

0

A

2937.21.00

– – Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδροκορτι
ζόνη) και πρεδνισολόνη (δεϋδροϋδροκορτιζόνη)

G

0

A
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2937.23.00

– – Οιστρογόνα και προγεστογόνα

G

0

A

2937.90.00

– – Άλλα

G

0

A

29.39

Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα
άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παρά
γωγα
– Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους· άλατα των
προϊόντων αυτών:
2939.20.00

– Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους· άλατα των
προϊόντων αυτών

KG

0

A

2939.49.00

– – Άλλα

KG

0

A

KG

0

A

– Άλλα
2939.99.00
29.41

– – Άλλα
Αντιβιοτικά

2941.10.00

– Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού
οξέος· άλατα των προϊόντων αυτών

KG

0

A

2941.30.00

– Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους· άλατα των προϊόντων
αυτών

KG

0

A

2941.40.00

– Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της· άλατα των προϊό
ντων αυτών

KG

0

A

2941.50.00

– Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της· άλατα των προϊόντων
αυτών

KG

0

A

KG

0

A

29.42

Άλλες οργανικές ενώσεις
2942.00.00

30.01

Άλλες οργανικές ενώσεις
Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω
και σε σκόνη· εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκ
κρίσεών τους, για οποθεραπεία· ηπαρίνη και τα άλατά της· άλ
λες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμέ
νες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

3001.20.00

– Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών
τους

KG

0

A

3001.90.00

– Άλλα

KG

0

A

KG

0

A

30.02

Αίμα ανθρώπων· αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές,
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις· αντιοροί, άλλα κλά
σματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα,
λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους· εμβόλια,
τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες)
και παρόμοια προϊόντα
3002.10.00

– Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανο
σολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογι
κές μεθόδους
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3002.20.00

– Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου

KG

0

A

3002.30.00

– Εμβόλια για την κτηνιατρική

KG

0

A

3002.90.00

– Άλλα

KG

0

A

30.03

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 30.02,
30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα
προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θερα
πευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρου
σιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για λια
νική πώληση
3003.10.00

– Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυ
τών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή πα
ράγωγα των προϊόντων αυτών

KG

0

A

3003.20.00

– Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά

KG

0

A

– Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης
29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:
3003.39.00

– – Άλλα

KG

0

A

3003.40.00

– Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν πε
ριέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης
29.37, ούτε αντιβιοτικά

KG

0

A

3003.90.00

– Άλλα

KG

0

A

30.04

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 30.02,
30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα
ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προ
φυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων
(στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που προορίζονται να
χορηγηθούν διαδερμικά) ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση
3004.10.00

– Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυ
τών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή πα
ράγωγα των προϊόντων αυτών

KG

0

A

3004.20.00

– Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά

KG

0

A

– Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης
29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:
3004.31.00

– – Που περιέχουν ινσουλίνη

KG

0

A

3004.32.00

– – Που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, παράγωγα ή
δομικά ανάλογά τους

KG

0

A

3004.39.00

– – Άλλα

KG

0

A
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3004.40.00

– Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν πε
ριέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης
29.37, ούτε αντιβιοτικά

KG

0

A

3004.50.00

– Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα
της κλάσης 29.36

KG

0

A

3004.90.00

– Άλλα

KG

0

A

30.05

Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσι
ρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμα
κευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρι
κούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκο
πούς
3005.10.00

– Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολ
λητική στρώση

KG

0

A

3005.90.00

– Άλλα

KG

0

A

30.06

Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη
σημείωση 4 του κεφαλαίου
3006.10.00

– Αποστειρωμένα ράμματα χειρουργικής και παρόμοια απο
στειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές (συμπεριλαμ
βανομένων των αποστειρωμένων χειρουργικών ή οδοντικών
νημάτων που μπορούν να απορροφηθούν) και τα αποστει
ρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμο
ποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών·
αποστειρωμένες λαμινάριες· αποστειρωμένα αιμοστατικά
που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την
οδοντιατρική· αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για
τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που μπορούν να απορ
ροφηθούν ή όχι

KG

0

A

3006.20.00

– Αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος

KG

0

A

3006.30.00

– Παρασκευάσματα σκιατικά για ακτινογραφικές εξετάσεις·
διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρη
σιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή

KG

0

A

3006.40.00

– Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών.
Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών

KG

0

A

3006.50.00

– Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την πα
ροχή πρώτων βοηθειών

KG

0

A

3006.60.00

– Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμό
νες, με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης 29.37 ή με βάση
τα σπερματοκτόνα

KG

0

A

3006.70.00

– Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προ
κειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την κτηνια
τρική ως λιπαντικά για ορισμένα μέρη του σώματος κατά τη
διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή
ως συνδετικό μέσο μεταξύ του σώματος και των ιατρικών
οργάνων

KG

0

A

3006.91.00

– – Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις
παρά φύση έδρας

KG

0

A

3006.92.00

– – Φαρμακευτικά απορρίμματα

KG

0

A
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31.01

3101.00.00

Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγ
μένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που
προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων
ζωικής ή φυτικής προέλευσης

KG

0

A

31.02

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα
3102.10.00

– Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα

KG N

2,5

A

3102.21.00

– – Θειικό αμμώνιο

KG N

2,5

A

3102.29.00

– – Άλλα

KG N

2,5

A

3102.30.00

– Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα

KG N

2,5

A

3102.40.00

– Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή
άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες

KG N

2,5

A

3102.60.00

– Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού
αμμωνίου

KG N

2,5

A

3102.90.00

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν
αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις

KG N

2,5

A

31.03

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά
3103.10.00

– Υπερφωσφορικά

KG P2O5

2,5

A

3103.90.00

– Άλλα

KG P2O5

2,5

A

31.04

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα
3104.20.00

– Χλωριούχο κάλιο

KG K2O

2,5

A

3104.30.00

– Θειικό κάλιο

KG K2O

2.5

A

3104.90.00

– Άλλα

KG K2O

2,5

A

31.05

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπα
ντικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο· άλλα λιπάσματα·
προϊόντα του παρόντος κεφαλαίου του δασμολογίου της Μο
ζαμβίκης που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχή
ματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει
τα 10 kg
3105.20.00

– Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπα
ντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο

KG

2,5

A

3105.30.00

– Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφο
ρικό άλας)

KG

2,5

A

3105.59.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

3105.90.00

– Άλλα

KG

2.5

A

L 250/1796
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32.06

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

7,5

A

KG

20

C1

KG

7,5

Β21

KG

20

C1

KG

20

Β1

KG

20

Β1

Άλλες χρωστικές ύλες· παρασκευάσματα που αναφέρονται στη
σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλά
σεων 32.03, 32.04 ή 32.05· προϊόντα ανόργανα των τύπων
εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορι
σμένης χημικής σύστασης
– Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διο
ξείδιο του τιτανίου:
3206.11.00

32.08

– – Που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου σε κατά βάρος
αναλογία 80 % ή περισσότερο, υπολογισμένη επί ξηράς
ύλης
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια (συμπεριλαμβανομένων των
σμάλτων και των λακών) με βάση συνθετικά πολυμερή ή χη
μικά τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή δια
λυμένα σε μη υδατώδες μέσο· διαλύματα που καθορίζονται
στη σημείωση 4 του παρόντος κεφαλαίου του δασμολογίου
της Μοζαμβίκης.

3208.90.00
33.02

– Άλλα
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβά
νονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή περισσότε
ρες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως
βασικές ύλες για τη βιομηχανία· άλλα παρασκευάσματα με
βάση ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
ποτών

3302.10.00
34.01

– των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών
διατροφής ή ποτών
Σαπούνια· προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενερ
γούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί
σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τε
μάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι· προϊόντα
και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφα
νειακή τάση που προορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος,
με μορφή υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη λιανική πώ
ληση, έστω και αν περιέχουν σαπούνι· χαρτί, βάτες, πιλήματα
και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή κα
λυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά
– Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που
ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε
σχήμα στρογγυλού ψωμιού, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, και
χαρτί, βάτες, πιλήματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτι
σμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπα
ντικά:

3401.19.00
35.06

– – Άλλα
Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κα
τονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· προϊόντα κάθε εί
δους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά,
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλη
τικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg

3506.99.00
36.04

– – Άλλα
Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το
διασκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτί
δες και άλλα είδη πυροτεχνίας

3604.90.00

– Άλλα

16.9.2016
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Κωδικός ΕΣ

38.08

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1797

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

7,5

Β21

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα,
ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των
φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιά
ζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως
παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών (όπως ταινίες, φιτίλια,
θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί)
3808.50.00

– Εμπορεύματα που ορίζονται στη σημείωση των διακρίσεων 1
του παρόντος κεφαλαίου του δασμολογίου της Μοζαμβίκης
– Άλλα:

3808.91.00

– – Εντομοκτόνα

KG

0

A

3808.92.00

– – Μυκητοκτόνα

KG

0

A

3808.93.00

– – Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά
της ανάπτυξης των φυτών

KG

0

A

3808.99.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

38.11

Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προ
σθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους
των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και
άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα
οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που
χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λά
δια
– Αντικροτικά παρασκευάσματα:
3811.29.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

38.21

3821.00.00

Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη ή τη
διατήρηση μικροοργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των ιών
και παρόμοιων οργανισμών) ή φυτικών, ανθρώπινων ή ζωικών
κυττάρων

KG

0

A

38.22

3822.00.00

Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και
παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου
έστω και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 30.02 ή
30.06· πιστοποιημένα υλικά αναφοράς

KG

0

A

39.01

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές
3901.10.00

– Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94

KG

2,5

A

3901.20.00

– Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94

KG

2,5

A

3901.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.02

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές
μορφές
3902.10.00

– Πολυπροπυλένιο

L 250/1798
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

3902.20.00

– Πολυϊσοβουτυλένιο

KG

2.5

A

3902.30.00

– Συμπολυμερή του προπυλενίου

KG

2,5

A

3902.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

39.03

Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές
– Πολυστυρόλιο:
3903.11.00

– – Που μπορεί να διογκωθεί

KG

2,5

A

3903.19.00

– – Άλλα

KG

2.5

A

3903.20.00

– Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN)

KG

2,5

A

3903.30.00

– Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου
(ABS)

KG

2,5

A

3903.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.04

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων
ολεφινών, σε αρχικές μορφές
3904.10.00

– Πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), μη αναμειγμένο με άλλες ου
σίες
– Άλλο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου):

3904.22.00

– – Πλαστικοποιημένο

KG

2,5

A

3904.40.00

– Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

KG

2,5

A

3904.50.00

– Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου

KG

2,5

A

– Φθοριούχα πολυμερή:
3904.61.00

– – Πολυτετραφθοριοαιθυλένιο

KG

2,5

A

3904.69.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

3904.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

39.05

Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυ
λίου, σε αρχικές μορφές· άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρ
χικές μορφές
– Πολυ(οξικό βινύλιο):
3905.12.00

– – Σε υδατική διασπορά

KG

2,5

A

3905.19.00

– – Άλλα

KG

2,5

A
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L 250/1799

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

3905.21.00

– – Σε υδατική διασπορά

KG

2,5

A

3905.29.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

3905.30.00

– Πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και αν περιέχει μη υδρολυ
μένες οξικές ομάδες.

KG

2,5

A

3905.91.00

– – Συμπολυμερή

KG

2,5

A

3905.99.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

39.06

Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές
3906.10.00

– Πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)

KG

2,5

A

3906.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

39.07

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε
αρχικές μορφές· πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πο
λυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορ
φές
3907.10.00

– Πολυακετάλες

KG

2,5

A

3907.20.00

– Άλλοι πολυαιθέρες

KG

2,5

A

3907.30.00

– Ρητίνες-εποξείδια

KG

2,5

A

3907.50.00

– Ρητίνες-αλκύδια

KG

2,5

A

3907.60.00

– Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

KG

2,5

A

3907.70.00

– Πολυ(γαλακτικό οξύ)

KG

2,5

A

– Άλλοι πολυεστέρες:
3907.91.00

– – Μη κορεσμένοι

KG

2.5

A

3907.99.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.08

Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές
3908.90.00

39.09

– Άλλα
Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε
αρχικές μορφές

3909.10.00

– Ρητίνες ουρεϊκές· ρητίνες θειουρίας

KG

2,5

A

3909.20.00

– Ρητίνες μελαμινικές

KG

2,5

A
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

3909.30.00

– Άλλες ρητίνες αμινικές

KG

2,5

A

3909.40.00

– Ρητίνες φαινολικές

KG

2,5

A

3909.50.00

– Πολυουρεθάνες

KG

2,5

A

3910.00.00

Σιλικόνες σε αρχικές μορφές

KG

2,5

A

39.11

Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια,
πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημο
νεύονται στη σημείωση 3 παρόντος κεφαλαίου του δασμολο
γίου της Μοζαμβίκης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ
βάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές
3911.10.00

– Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου,
ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερπένια

KG

2,5

A

3911.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

39.12

Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές
– Οξικές κυτταρίνες:
3912.12.00

– – Πλαστικοποιημένες

KG

2,5

A

3912.20.00

– Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα
κολλόδια)

KG

2,5

A

3912.31.00

– – Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της

KG

2,5

A

3912.39.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

3912.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

39.13

39.14

Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά
τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα
του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές
3913.10.00

– Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

KG

2,5

A

3913.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

3914.00.00

Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 39.01
μέχρι 39.13, σε αρχικές μορφές

KG

2,5

A

39.15

Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες
3915.10.00

– Από πολυμερή του αιθυλενίου

KG

2,5

A

3915.90.00

– Από άλλες πλαστικές ύλες

KG

2,5

A
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L 250/1801

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της
εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοι
νιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργα
σμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από
πλαστικές ύλες
3916.10.00

– Από πολυμερή του αιθυλενίου

KG

7,5

A

3916.20.00

– Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

KG

7,5

A

3916.90.00

– Από άλλες πλαστικές ύλες

KG

7,5

A

KG

7,5

Β21

39.17

Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις,
γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες
3917.10.00

– Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρι
νικές πλαστικές ύλες
– Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι:

3917.21.00

– – Από πολυμερή του αιθυλενίου

KG

7,5

Β21

3917.22.00

– – Από πολυμερή του προπυλενίου

KG

7,5

Β21

3917.23.00

– – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

KG

7,5

Β21

3917.29.00

– – Από άλλες πλαστικές ύλες

KG

7,5

Β21

3917.31.00

– – Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέ
ξουν τουλάχιστον σε πίεση 27,6 MPa

KG

7,5

Β21

3917.32.00

– – Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλ
λες ύλες, χωρίς εξαρτήματα

KG

7,5

Β21

3917.33.00

– – Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλ
λες ύλες, με εξαρτήματα

KG

7,5

Β21

3917.39.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

3917.40.00

– Εξαρτήματα

KG

7,5

Β21

39.18

Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλη
τες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών· επενδύ
σεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται
στη σημείωση 9 του παρόντος κεφαλαίου του δασμολογίου
της Μοζαμβίκης
3918.10.00

– Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

M2

7,5

Β21

3918.90.00

– Από άλλες πλαστικές ύλες

M2

7,5

Β21

39.19

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπε
δες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε
κυλίνδρους
3919.10.00

– Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm

KG

20

Β1

3919.90.00

– – Άλλα

KG

20

Β1
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Oνομασία του προϊόντος
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από
πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανω
τές στρώσεις, ούτε με υπόθεμα, ούτε όμοια συνδυασμένες με
άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα
3920.10.00

– Από πολυμερή του αιθυλενίου

KG

20

Β1

3920.20.10

– – Μονοαξονικά προσανατολισμένα

KG

20

Β1

3920.20.90

– – Διαξονικού προσανατολισμού

KG

7,5

Β21

3920.30.00

– Από πολυμερή του στυρολίου

KG

20

Β1

3920.43.00

– – Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 6 % πλαστικο
ποιητές

KG

20

Β1

3920.49.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

3920.51.00

– – Από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)

KG

7,5

Β21

3920.59.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

3920.61.00

– – Από πολυανθρακικά άλατα

KG

20

Β1

3920.62.00

– – Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

KG

7,5

Β21

3920.63.00

– – Από μη κορεσμένους πολυεστέρες

KG

7,5

Β21

3920.69.00

– – Από άλλους πολυεστέρες

KG

7,5

Β21

3920.71.00

– – Από αναγεννημένη κυτταρίνη

KG

7,5

Β21

3920.73.00

– – Από οξική κυτταρίνη

KG

7,5

Β21

3920.79.00

– – Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης

KG

7,5

Β21

3920.91.00

– – Από πολυ(βουτυράλη βινυλίου)

KG

7,5

Β21

3920.93.00

– – Από αμινικές ρητίνες

KG

7,5

Β21

3920.94.00

– – Από φαινολικές ρητίνες

KG

7,5

Β21

3920.99.00

– – Από άλλες πλαστικές ύλες

KG

20

Β1

KG

20

Β1

39.21

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από
πλαστικές ύλες
– Προϊόντα κυψελώδη:
3921.11.00

– – Από πολυμερή του στυρολίου

16.9.2016

Κεφά
λαιο
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Oνομασία του προϊόντος

L 250/1803

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

3921.12.10

– – Μονοαξονικά προσανατολισμένα

KG

20

Β1

3921.12.90

– – Διαξονικού προσανατολισμού

KG

7,5

Β21

3921.13.10

– – Ογκόλιθοι συσσωματωμένης πολυουρεθάνης πάχους
50 cm ή περισσότερο

KG

7,5

Β21

3921.13.90

– – – Άλλα

KG

20

Β1

3921.14.00

– Από αναγεννημένη κυτταρίνη

KG

7,5

Β21

3921.19.00

– – Από άλλες πλαστικές ύλες

KG

20

Β1

3921.90.00

– Άλλα

KG

7,5

C21

39.22

Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες
αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, κα
ζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθα
ριότητας, από πλαστικές ύλες
3922.20.00

– Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου

KG

20

Β1

3922.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

39.23

Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα,
καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλα
στικές ύλες
3923.10.00

– Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη

KG

20

Β1

3923.21.00

– – Από πολυμερή του αιθυλενίου

KG

20

Β1

3923.29.10

– – – Από πολύπλευρα πλαστικά που προορίζονται για συ
σκευασία εν κενώ

KG

7,5

C21

3923.29.90

– – Από άλλες πλαστικές ύλες

KG

20

C1

3923.30.10

– – Μορφοποίησης εν θερμώ δακτυλίων από πολυχλωρίδιο
του βινυλίου ή πολυεστέρες

KG

7,5

C21

3923.30.20

– – Δοχεία για τη συσκευασία των φαρμάκων και ειδών προ
σωπικής υγιεινής

KG

7,5

C21

3923.30.30

– – Ημικατεργασμένα προϊόντα για την κατασκευή φιαλών

KG

7,5

C21

3923.30.90

– – Άλλα

KG

20

C1

3923.40.10

– – Για την εγγραφή ήχου, κασέτες χωρίς μαγνητικές ταινίες,
με ή χωρίς κουτί

KG

7,5

Β21

3923.40.90

– – Άλλα

KG

20

Β1

3923.50.00

– Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίμα
τος

KG

7,5

C21

3923.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1
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16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και
είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες
3924.10.00

– Επιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη

KG

20

Β1

3924.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

39.25

Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
3925.10.00

– Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με
περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 l

KG

20

C1

3925.20.00

– Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώ
φλια

KG

7,5

Β21

3925.30.00

– Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους

KG

7,5

Β21

3925.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

39.26

Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα
από άλλες ύλες των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14
3926.10.00

– Είδη γραφείου ή σχολικά είδη

KG

20

Β1

3926.20.00

– Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος στα οποία περι
λαμβάνονται τα είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γά
ντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα
γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή
μόνο για τον αντίχειρα)

KG

20

Β1

3926.30.00

– Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή πα
ρόμοια

KG

20

Β1

3926.40.00

– Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης

KG

20

Β1

3926.90.10

– – Σημαντήρες για αλιευτικά

KG

2,5

A

3926.90.20

– – Μέρη για τις κλάσεις του τμήματος XVII και στα κεφά
λαια 90 και 91

KG

7,5

Β21

3926.90.30

– – Βάσεις για σκούπες, βούρτσες και πινέλα από πλαστική
ύλη

KG

7,5

A

3926.90.90

– – Άλλα

KG

20

Β1

KG

2,5

A

KG

2,5

A

40.01

Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και
ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες,
φύλλα ή ταινίες
4001.10.00

– Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλκανισμένο
– Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές:

4001.22.00

– – Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

4001.29.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

4001.30.00

– Μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσι
κές γόμες

KG

2,5

A

40.02

Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται
από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες·
μείγματα των προϊόντων της κλάσης 40.01 με προϊόντα της
κλάσης αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ται
νίες
– Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR)· καουτσούκ
από στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR):
4002.11.00

– – Λατέξ

KG

2,5

A

4002.19.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

4002.39.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

4002.41.00

– – Λατέξ

KG

2,5

A

4002.49.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

4002.99.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

40.03

4003.00.00

Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες,
φύλλα ή ταινίες

KG

2,5

A

40.04

4004.00.00

Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο
καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους

KG

2,5

A

40.05

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορ
φές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες
4005.10.00

– Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο

KG

2,5

A

4005.20.00

– Διαλύματα· διασπορές άλλες από εκείνες της διάκρισης
4005.10

KG

2,5

A

4005.91.00

– – Πλάκες, φύλλα και ταινίες

KG

2,5

A

4005.99.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

40.06

Άλλες μορφές (π.χ.: ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορ
φής) και είδη (για παράδειγμα: δίσκοι, δακτύλιοι) από καου
τσούκ μη βουλκανισμένο.
4006.10.00

– Λωρίδες ελαστικού δεύτερης ποιότητας (camel-back) για
την αναγόμωση επισώτρων από καουτσούκ

KG

7,5

Β21

4006.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

L 250/1806

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

40.07

4007.00.00

40.08

Oνομασία του προϊόντος

Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

7,5

Β21

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορ
φής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο
– Από καουτσούκ κυψελώδες
4008.11.00

– – Πλάκες, φύλλα και ταινίες

KG

7,5

A

4008.19.00

– – Άλλα

KG

7,5

A

4008.21.00

– – Πλάκες, φύλλα και ταινίες

M2

7,5

A

4008.29.00

– – Άλλα

KG

7,5

A

40.09

Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκλη
ρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ.
σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες)
– Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες
4009.11.00

– – Χωρίς εξαρτήματα

KG

7,5

Β21

4009.12.00

– – Με εξαρτήματα

KG

7,5

Β21

– Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο
4009.21.00

– – Χωρίς εξαρτήματα

KG

7,5

Β21

4009.22.00

– – Με εξαρτήματα

KG

7,5

Β21

4009.31.00

– – Χωρίς εξαρτήματα

KG

7,5

Β21

4009.32.00

– – Με εξαρτήματα

KG

7,5

Β21

4009.41.00

– – Χωρίς εξαρτήματα

KG

7,5

Β21

4009.42.00

– – Με εξαρτήματα

KG

7,5

Β21

40.10

Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ
βουλκανισμένο
– Μεταφορικοί ιμάντες:
4010.11.00

– – Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο

KG

7,5

Β21

4010.12.00

– – Ενισχυμένοι μόνο με υφάνσιμες ύλες

KG

7,5

Β21
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– – Άλλοι

L 250/1807

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

7,5

Β21

– Ιμάντες μετάδοσης κίνησης
4010.31.00

– – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς
διατομής, με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια
υπερβαίνει τα 60 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm

KG

7,5

Β21

4010.32.00

– – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς
διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέ
ρεια υπερβαίνει τα 60 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα
180 cm

KG

7,5

Β21

4010.33.00

– – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς
διατομής με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια
υπερβαίνει τα 180 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm

KG

7,5

Β21

4010.34.00

– – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς
διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέ
ρεια υπερβαίνει τα 180 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα
240 cm

KG

7,5

Β21

4010.35.00

– – Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των
οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm,
αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 cm

KG

7,5

Β21

4010.36.00

– – Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των
οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 150 cm,
αλλά δεν υπερβαίνει τα 198 cm

KG

7,5

Β21

4010.39.00

– – Άλλοι

KG

7,5

Β21

40.11

Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ
4011.10.00

– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου
«break» και τα αγωνιστικά)

P/ST

20

Β1

4011.20.00

– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά

P/ST

20

Β1

4011.30.00

– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη

P/ST

7,5

Β21

4011.40.00

– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες

P/ST

20

Β1

4011.50.00

– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα

P/ST

20

Β1

– Άλλα, με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια:
4011.61.00

– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δα
σικά οχήματα και μηχανήματα

P/ST

20

Β1

4011.62.00

– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχα
νήματα έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χει
ρισμών, με στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρό
τερη ή ίση των 61 cm

P/ST

20

Β1

4011.63.00

– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχα
νήματα έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χει
ρισμών, με στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μεγα
λύτερη των 61 cm

P/ST

20

Β1

L 250/1808

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

4011.69.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

4011.92.00

– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δα
σικά οχήματα και μηχανήματα

P/ST

20

Β1

4011.93.00

– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχα
νήματα έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χει
ρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρό
τερη ή ίση των 61 cm

P/ST

20

Β1

4011.94.00

– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχα
νήματα έργων πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών χει
ρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρό
τερη ή ίση των 61 cm

P/ST

20

Β1

4011.99.00

– – Άλλα

P/ST

20

C1

P/ST

20

Β1

40.13

Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ
4013.20.00

40.14

– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα
Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα θήλαστρα), από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυ
μένο, έστω και με μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ

4014.10.00

– Προφυλακτικά

KG

0

A

4014.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

– Γάντια, γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων
και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή
μόνο για τον αντίχειρα:

PA

0

A

4015.11.00

– – Για τη χειρουργική

PA

7,5

Β21

4015.19.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

4015.90.00

– Άλλα

40.15

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβά
νονται και τα είδη γαντοποιΐας τα κοινά γάντια, τα γάντια που
αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς
υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντί
χειρα) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για
κάθε χρήση

40.16

Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκλη
ρυμένο
4016.10.00

– Από καουτσούκ, κυψελώδες

KG

20

Β1

4016.91.00

– – Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες

KG

7,5

Β21

4016.92.00

– – Γομολάστιχες

KG

0

A

4016.93.00

– – Παρεμβύσματα (τσιμούχες), δακτύλιοι και άλλοι στεγα
νωτικοί σύνδεσμοι

KG

7,5

Β21

4016.94.00

– – Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί,
για την προσόρμηση πλοίων

KG

7,5

Β21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1809

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

4016.95.00

– – Άλλα είδη φουσκωτά

KG

20

Β1

4016.99.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

40.17

Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο
οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα·
τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο
4017.00.10

– Χύδην ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι, είδη με
καθορισμένη μορφή ή σωλήνες

KG

7,5

Β21

4017.00.20

– Απορρίμματα, σκόνη και θραύσματα σκληρυμένου καου
τσούκ

KG

2,5

A

4017.00.30

– – Μέρη για τις κλάσεις τουτμήματος XVII και στα κεφά
λαια 90 και 91

KG

7,5

Β21

4017.00.90

– Άλλα τεχνουργήματα

KG

20

Β1

41.01

Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται
και των βουβαλιών) ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξε
ραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύ
ματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγα
μηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και
αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος.
4101.20.00

– Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, μη σχισμένα, με βάρος
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 kg όταν είναι ξερά,
10 kg όταν έχουν αλατιστεί ξερά και 16 kg όταν είναι
νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρη
μένα

KG

2,5

A

4101.50.00

– Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα
που υπερβαίνει τα 16 kg

KG

2,5

A

KG

2,5

A

M2

7,5

Β21

M2

7,5

Β21

41.03

Άλλα ακατέργαστα δέρματα (νωπά ή αλατισμένα, αποξερα
μένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύ
ματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγα
μηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και
αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που
αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχεία β) και γ) του κεφα
λαίου αυτού
4103.90.00

41.04

– Άλλα
Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα βοοειδών (στα οποία
περιλαμβάνονται και δέρματα βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτρι
χωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς πα
ρασκευασμένα
– Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wetblue):

4104.19.00
41.07

– – Άλλα
Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξή
ρανση, καθώς και δέρματα περγαμηνοειδή, βοοειδών (στα
οποία περιλαμβάνονται και δέρματα βουβαλιών) ή μονόπλων,
αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από
εκείνα της κλάσης 41.14
– Δέρματα ολόκληρα

4107.11.00

– – Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μή
κος

L 250/1810

Κεφά
λαιο

41.12

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

4107.99.00

– – Άλλα

M2

7,5

Β21

4112.00.00

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξή
ρανση, καθώς και δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοειδών,
αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος άλλα από εκείνα
της κλάσης 41.14

M2

7,5

Β21

M2

7,5

Β21

M2

7,5

Β21

41.13

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξή
ρανση, καθώς και δέρματα περγαμηνοειδή, άλλων ζώων, απο
τριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα
της κλάσης 41.14
4113.90.00

41.14

– Άλλα
Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και
το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου) λουστρίνι και δέρμα με
στιλπνή επικάλυψη· δέρματα επιμεταλλωμένα

4114.10.00
41.15

42.01

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

– Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται
και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου)
Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρ
ματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα·
αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρ
ματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουρ
γημάτων από δέρμα· πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα

4115.10.00

– Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του
δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες· έστω και σε κυλίν
δρους

M2

7,5

Β21

4201.00.00

Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια, λουριά για τη συγ
κράτηση (λυτάρια), επιγονατίδες, φίμωτρα, υποσάγματα, σακί
δια για σέλες, προστατευτικά παλτά για σκύλους και παρόμοια
είδη), από κάθε ύλη

KG

20

Β1

42.02

Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσά
κια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυά
λια, θήκες για κυάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφι
κές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια· σάκοι
ταξιδιού, μονωτικοί σάκοι για προϊόντα διατροφής και ποτά,
θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης, σακίδια χεριού, σά
κοι για ψώνια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα,
θήκες για επισκεπτήρια, τσιγαροθήκες, καπνοσακούλες, θήκες
εργαλείων, σάκοι για είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή
κοσμήματα, κουτιά πούδρας, θήκες για τιμαλφή και παρόμοια,
από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών
υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανισμένη κυτταρίνη ή
από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο
μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί
– Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, βαλίτσες και χαρτοφύ
λακες γενικά και παρόμοια:
4202.11.00

– Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανασχη
ματισμένο δέρμα

P/ST

20

Β1

4202.12.00

– – Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες

P/ST

20

Β1

4202.19.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

16.9.2016
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L 250/1811

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

4202.21.00

– – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανα
σχηματισμένο δέρμα

P/ST

20

Β1

4202.22.00

– – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή
από υφαντικές ύλες

P/ST

20

Β1

4202.29.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

4202.31.00

– – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανα
σχηματισμένο δέρμα

P/ST

20

Β1

4202.32.00

– – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή
από υφαντικές ύλες

P/ST

20

Β1

4202.39.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

4202.91.00

– – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα ή από ανα
σχηματισμένο δέρμα

P/ST

20

Β1

4202.92.00

– – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή
από υφαντικές ύλες

P/ST

20

Β1

4202.99.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

42.03

Ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανα
σχηματισμένο
4203.10.00

– Είδη ενδυμασίας

KG

20

Β1

4203.21.00

– – Ειδικά για τον αθλητισμό

PA

7,5

Β21

4203.29.00

– – Άλλα

PA

20

Β1

4203.30.00

– Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά

KG

20

Β1

4203.40.00

– Άλλα εξαρτήματα ένδυσης

KG

20

Β1

42.05

4205.00.00

Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

KG

20

Β1

42.06

4206.00.00

Τεχνουργήματα από έντερα (εκτός από έντερα μεταξοσκώ
ληκα), από μεμβράνες, από ζωικές κύστεις ή από τένοντες

KG

20

Β1

P/ST

7,5

Β21

43.02

Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια,
αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογη
θεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών),
άλλα από εκείνα της κλάσης 43.03
– Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή
πόδια, (που δεν έχουν συναρμολογηθεί):
4302.19.00

– – Άλλα

L 250/1812

Κεφά
λαιο

16.9.2016

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

4302.20.00

– Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και
απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί

KG

7,5

Β21

43.03

43.04

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ενδύματα, εξαρτήματα ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρ
ματα
4303.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

4304.00.00

Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα

KG

20

Β1

44.01

Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια
ή σε παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμά
χια· πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και
συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή
σε παρόμοιες μορφές
4401.10.00

– Καυσόξυλα, υπό οποιαδήποτε μορφή

KG

2,5

A

4401.30.00

– Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και
συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων
ή σε παρόμοιες μορφές.

KG

2,5

A

44.02

Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα
από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα.
4402.10.00

– Aπό μπαμπού

KG

2,5

A

4402.90.00

Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα
από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα.

KG

2,5

A

44.03

Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει
αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη
4403.10.00

– Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα
μέσα συντήρησης

M2

2,5

A

4403.20.00

– Άλλη, κωνοφόρων

M2

2,5

A

4403.41.00

– – Ξυλεία απόDark Red Meranti, Light Red Meranti και
Meranti Bakau

M2

2,5

A

4403.49.00

– – Άλλα

M2

2,5

A

4403.91.00

– – Από βελανιδιά (Quercus spp.)

M2

2,5

A

4403.99.00

– – Άλλα

M2

2,5

A

KG

7,5

Β21

44.04

Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα· σχιστά στη
ρίγματα φυτών· πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτε
ροί, απριόνιστοι κατά μήκος· ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη
ή στρογγυλεμένη, όχι όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε κα
μπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ράβδους,
ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια· ξυλεία σε σχίζες, λεπί
δες, ταινίες και παρόμοια
4404.10.00

– Κωνοφόρων

16.9.2016

Κεφά
λαιο
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Κωδικός ΕΣ

4404.20.00
44.06

Oνομασία του προϊόντος

– Άλλοι από των κωνοφόρων

L 250/1813

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

7,5

Β21

M2

7,5

Β21

Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι
4406.90.00

44.07

– Άλλα
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρ
σια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρό
πετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερ
βαίνει τα 6 mm

4407.10.00

– Κωνοφόρων

M2

7,5

Β21

4407.21.00

– – Μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.)

M2

7,5

Β21

4407.22.00

– – Ξυλεία από virola, imbuia και balsa,

M2

7,5

Β21

4407.25.00

– – Ξυλεία απόDark Red Meranti, Light Red Meranti και
Meranti Bakau

M2

7,5

Β21

4407.27.00

– – Ξυλεία Sapelli

M2

7,5

Β21

4407.28.00

– – Ξυλεία Iroko

M2

7,5

Β21

4407.29.00

– – Άλλη

M2

7,5

Β21

4407.91.00

– – Από βελανιδιά (Quercus spp.)

M2

7,5

Β21

4407.93.00

– – από σφένδαμνο (Acer spp.)

M2

7,5

Β21

4407.94.00

– – από κερασιά (Prunus spp.)

M2

7,5

Β21

4407.95.00

– – από μελία (Fraxinus spp.)

M2

7,5

Β21

4407.99.00

– – Άλλα

M2

7,5

Β21

44.08

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα
που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις),
φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για άλλη
παρόμοια ξυλεία σε απανωτές στρώσεις και άλλη ξυλεία πριο
νισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm
4408.10.00

– Κωνοφόρων

M2

7,5

Β21

4408.31.00

– – Ξυλεία απόDark Red Meranti, Light Red Meranti και
Meranti Bakau

M2

7,5

Β21

4408.39.00

– – Άλλα

M2

7,5

Β21

4408.90.00

– Άλλα

M2

7,5

Β21
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πη
χάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη
μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές,
αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ'
όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή
επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρό
πετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση
4409.10.00

– Κωνοφόρων

M2

7,5

Β21

4409.21.00

– Από μπαμπού

M2

7,5

Β21

4409.29.00

– – Άλλη

M2

7,5

Β21

44.10

Πλάκες-διαφράγματα (μοριοσανίδες), πετάσματα με την ονο
μασία «oriented strand board» (OSB) και παρόμοιες πλάκεςδιαφράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα «waferboard»),
από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες
με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες.
– Από ξύλο
4410.11.00

– – Μοριοσανίδα

M2

7,5

Β21

4410.12.00

– – Πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board»
(OSB)

M2

7,5

Β21

4410.19.00

– – Άλλα

M2

7,5

Β21

4410.90.00

– Άλλα

M2

7,5

Β21

44.11

Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες,
έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδε
τικά
– Πλάκες-διαφράγματα μέσης πυκνότητας (MDF):
4411.12.00

– – Πάχους μικρότερου ή ίσου των 5 mm

M2

7,5

Β21

4411.13.00

– – Πάχους που υπερβαίνει τα 5 mmμ αλλά δεν υπερβαίνει
τα 9 mm

M2

7,5

Β21

4411.14.00

– – Πάχους που υπερβαίνει τα 9 mm

M2

7,5

Β21

– Άλλα
4411.92.00

– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm3

M2

7,5

Β21

4411.93.00

– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm3, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 0,8 g/cm3

M2

7,5

Β21

4411.94.00

– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm3

M2

7,5

Β21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

44.12

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1815

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

M3

7,5

Β21

Αντικολλητά (κόντρα πλακέ) επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλα
μάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία
4412.10.00

– Aπό μπαμπού
– Άλλη ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντραπλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου
(εκτός από μπαμπού) καθένα από τα οποία έχει πάχος που
δεν υπερβαίνει τα 6 mm

4412.31.00

– – Που έχει τουλάχιστον ένα επιμέρους φύλλο (πτυχή) από
τροπική ξυλεία που κατονομάζεται στη σημείωση της διά
κρισης 1 του παρόντος κεφαλαίου του δασμολογίου της
Μοζαμβίκης

M3

7,5

Β21

4412.39.00

– – Άλλα

M3

7,5

Β21

4412.94.00

– – Με ψυχή από χονδροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες ή ελά
σματα συγκολλημένα

M3

7,5

Β21

4412.99.00

– – Άλλα

M3

7,5

Β21

44.13

4413.00.00

Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λε
πίδες ή είδη καθορισμένης μορφής

KG

7,5

Β21

44.14

4414.00.00

Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέ
φτες και παρόμοια είδη

KG

20

Β1

44.15

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συ
σκευασίες από ξύλο· τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από
ξύλο· παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επι
φάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο· στεφάνια παλετών, από
ξύλο
4415.10.00

– – Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια
είδη συσκευασίας· τύμπανα για καλώδια

KG

7,5

Β21

4415.20.00

– Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφά
νειες για τη φόρτωση· στεφάνια παλετών

KG

7,5

A

44.16

4416.00.00

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελο
ποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνο
νται και οι δούγες

KG

7,5

Β21

44.17

4417.00.00

Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες,
λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο· καλούπια, καλαπόδια
και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο

KG

7,5

Β21

44.18

Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδο
μές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκεςδιαφράγματα, συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη
πατωμάτων και τα πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο
4418.10.00

– Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια
τους

KG

7,5

Β21

4418.20.00

– Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια

KG

7,5

Β21

4418.40.00

– Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα

KG

7,5

Β21

4418.50.00

– Πέταυρα (shingles και shakes)

KG

7,5

Β21
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συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

7,5

Β21

– Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων

44.19

4418.71.00

– – Για μωσαϊκά πατώματα

KG

7,5

Β21

4418.72.00

– – Άλλοι, με πολλαπλά στρώματα

KG

7,5

Β21

4418.79.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

4419.00.00

Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα

KG

20

Β1

44.20

Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα
διακοσμητικά στοιχεία μικρά κιβώτια και θήκες για τιμαλφή
και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο· αγαλματάκια και
άλλα είδη στολισμού, από ξύλο· είδη επιπλώσεως, από ξύλο,
που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94
4420.10.00

Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο

KG

20

Β1

4420.90.00

– Άλλα

M2

20

Β1

44.21

45.02

Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο
4421.10.00

– Κρεμάστρες για ενδύματα

P/ST

20

Β1

4421.90.10

– – Ράβδοι για αγώνες

KG

7,5

Β21

4421.90.20

– – Βάσεις για σκούπες, βούρτσες και πινέλα από πλαστική
ύλη

KG

7,5

Β21

4421.90.90

– – Άλλα

KG

20

Β1

4502.00.00

Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα
ή απλώς τετραγωνισμένος ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ται
νίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβά
νονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα)

KG

7,5

Β21

45.03

Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό
4503.10.00

– Πώματα

KG

7,5

Β21

4503.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

45.04

Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τε
χνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό
4504.10.00

– Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες· πλακάκια κάθε
μορφής· κύλινδροι πλήρεις, στους οποίους περιλαμβάνονται
και οι δίσκοι

KG

7,5

Β21

4504.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και
συναρμολογημένα σε ταινίες· πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και
παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφασμένες ή παραλληλισμέ
νες επίπεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. ψάθες, ψάθες για τον
καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες με ενδιάμεσα κενά για
την ξήρανση καρπών)
– Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψά
θες-πλέγματα από φυτικές ύλες για την ξήρανση καρπών:
4601.21.00

– Από μπαμπού

KG

20

Β1

4601.22.00

– Από καλάμια του είδους rotin

KG

20

Β1

4601.29.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

4601.99.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

46.02

Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας
σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται
με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 46.01· τεχνουργήματα από
φυτικούς σπόγγους (λούφα)
– Από φυτικές ύλες
4602.11.00

– – Από μπαμπού

KG

20

Β1

4602.12.00

– – Από καλάμια του είδους rotin

KG

20

Β1

4602.19.00

– Άλλα

KG

20

Β1

KG

7,5

Β21

KG

7,5

Β21

47.06

– Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρ
τόνι (απορρίμματα και αποκόμματα) ή άλλες ινώδεις κυττα
ρινικές ύλες
4706.30.00

– Άλλα, από μπαμπού
– Άλλα:

4706.93.00
47.07

48.01

– – Ημιχημικοί
Χαρτιά και χαρτόνια από ανακύκλωση (απορρίμματα και απο
κόμματα)

4707.10.00

– Χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια
κυματοειδή

KG

7,5

Β21

4707.30.00

– Χαρτιά ή χαρτόνια που παράγονται κυρίως από μηχανικό
χαρτοπολτό (π.χ.: εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια
έντυπα)

KG

7,5

Β21

4707.90.00

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα
απορρίμματα και θραύσματα

KG

7,5

Β21

4801.00.00

Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

KG

2,5

A
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Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων
που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή άλ
λους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες
ή ταινίες για διάτρηση, μη διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε
φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα με
γέθη, άλλα από το χαρτί των κλάσεων 48.01 ή 48.03· χαρτί
και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο
χαρτί)
4802.10.00

– Χειροποίητο χαρτί και χαρτόνι

KG

2,5

A

4802.20.00

– Χαρτί και χαρτόνι του είδους που χρησιμοποιειται ως υπό
θεμα για φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαί
σθητο χαρτί ή χαρτόνι

KG

2,5

A

4802.40.00

– Χαρτί τοιχοστρωσίας (χαρτί ταπετσαρίας)

KG

2,5

A

4802.54.00

– – Με βάρος κατώτερο των 40 g/m2

KG

2,5

A

4802.55.00

– – Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 40 g/m2, αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 150 g/m2, σε κυλίνδρους

KG

2,5

A

4802.56.00

– – Με βάρος 40 g/m2 ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερ
βαίνει τα 150 g/m2, σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά
δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα
297 mm όταν είναι αδίπλωτα

KG

2,5

A

4802.57.00

– – Άλλα, με βάρος 40 g/m2 ή περισσότερο, αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 150 g/m2

KG

2,5

A

4802.58.00

– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m2

KG

2,5

A

4802.61.00

– – Σε κυλίνδρους

KG

2,5

A

4802.62.00

– – Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm, όταν
είναι αδίπλωτα

KG

2,5

A

4802.69.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

4803.00.00

Χαρτί που προορίζεται για χαρτί υγείας, πετσέτες καθαρισμού
από καλλωπιστικά παρασκευάσματα (ντεμακιγιάζ), πετσέτες χε
ριών, χαρτοπετσέτες φαγητού ή για διάφορες άλλες οικιακές
χρήσεις, χρήσεις υγιεινής ή καθαρισμού, έστω και ρυτιδωμένο
(κρεπαρισμένο), πτυχωτό, ανάγλυφο (γκοφρέ), διάτρητο χρω
ματισμένο, επιφανειακώς διακοσμημένο ή τυπωμένο, σε κυλίν
δρους ή φύλλα

KG

2,5

A

KG

2,5

A

48.04

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυ
λίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 48.02 ή
48.03
– Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος:
4804.11.00

– – Αλεύκαστα
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KG

2,5

A

KG

2,5

A

– Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας:
4804.29.00

– – Άλλα
– Άλλα χαρτιά και χαρτόνια κραφτ, με βάρος 150 g/m2 ή λι
γότερο

4804.31.00

– – Αλεύκαστα

KG

2,5

A

4804.39.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

4804.41.00

– – Αλεύκαστα

KG

2,5

A

4804.49.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

4804.59.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

48.05

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυ
λίνδρους ή σε φύλλα που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη κα
τεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 3
του παρόντος κεφαλαίου του δασμολογίου της Μοζαμβίκης
– Χαρτί με αυλακώσεις
4805.11.00

– – Χαρτί ημιχημικό με αυλακώσεις

KG

2,5

A

4805.19.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

4805.30.00

– Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους
άλατος

KG

7,5

A

4805.40.00

– Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις

KG

7,5

Β21

4805.50.00

– Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδές

KG

7,5

Β21

4805.92.00

– Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m2, αλλά λιγότερο από
225 g/m2

KG

7,5

Β21

4805.93.00

– Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 g/m2

KG

7,5

Β21

48.06

Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές
χαρτί αντιγραφής και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή
ή ημιδιαφανή χαρτιά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
4806.10.00

– Περγαμηνοειδές χαρτί

KG

20

Β1

4806.20.00

– Χαρτιά αδιάβροχα σε λίπη (λαδόχαρτο)

KG

20

Β1

4806.30.00

– Χαρτιά διάφανα αντιγραφής

KG

20

Β1
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4806.40.00

– Χαρτιά με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά
που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημι
διαφανή

KG

20

Β1

4807.00.00

Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση,
χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα,
έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κύλινδρους ή σε φύλλα

KG

7,5

Β21

48.08

Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη
επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε
κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα της κλάσης 48.03
4808.10.00

– Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα

KG

7,5

Β21

4808.20.00

– Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας: ρυτιδω
μένο (κρεπαρισμένο) ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο (γκο
φρέ) ή διάτρητο

KG

7,5

Β21

4808.30.00

– Άλλο χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυ
τιδωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο (γκοφρέ) ή διά
τρητο

KG

7,5

Β21

4808.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

48.09

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα «αυτοα
ντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή
μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά
με επίχριση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές
πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυ
λίνδρους ή σε φύλλα
4809.20.00

– Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

KG

20

Β1

4809.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

48.10

Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόρ
γανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς
συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη επίχριση ή επάλειψη, έστω
και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφά
νεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετρα
γώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη
– Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη
γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς
ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέ
θοδο ή των οποίων το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βά
ρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες
ίνες
4810.13.00

– – Σε κυλίνδρους

KG

7,5

Β21

4810.14.00

– – Σε φύλλα, των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα
435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm, όταν
είναι αδίπλωτα

KG

7,5

Β21

4810.19.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

4810.22.00

– – Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία «LWC»

KG

20

Β1
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4810.29.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

4810.31.00

– – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισ
σότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθε
σης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χη
μική μέθοδο, βάρους 150 g/m2 ή λιγότερο

KG

7,5

Β21

4810.39.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

4810.99.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

KG

7,5

Β21

48.11

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από
ίνες κυτταρίνης, επιστρωμένα, επιχρισμένα, διαποτισμένα, επι
καλυμμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυ
πωμένα επιφανειακώς σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε
όλα τα μεγέθη, σε κυλίνδρους ή φύλλα, εκτός από εκείνα του
είδους που περιγράφεται στις κλάσεις 48.03, 48.09 ή 48.10
4811.10.00

– Χαρτιά και χαρτόνια πισσωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλτω
μένα
– Χαρτιά και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές
ύλες:

4811.41.00

– – Αυτοκόλλητες ταινίες

KG

7,5

Β21

4811.49.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

– Χαρτιά και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμ
μένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συγκολλητικές):

48.12

4811.51.00

– – Λευκασμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m2

KG

7,5

Β21

4811.59.00

– – – Άλλα

KG

20

Β1

4811.60.00

– Χαρτιά και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμ
μένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη

KG

7,5

Β21

4811.90.00

– Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφά
νειες από ίνες κυτταρίνης

KG

7,5

Β21

4812.00.00

Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις

KG

7,5

Β21

48.13

Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε
φυλλάδια ή σε σωλήνες
4813.20.00

– Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 cm

KG

7,5

Β21

4813.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

KG

20

Β1

48.14

Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων· χαρτί
για στόλισμα υαλοστασίων
4814.10.00

– Χαρτί με την ονομασία «Ingrain»
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4814.20.00

– Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που
αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην
καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανά
γλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή
αλλιώς διακοσμημένη

KG

20

Β1

4814.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

48.16

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοα
ντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή
τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 48.09),
μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί,
έστω και συσκευασμένα σε κουτιά
4816.20.00

– Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

KG

20

Β1

4816.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

48.17

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικο
νογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρ
τόνι· κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρ
τόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας
4817.10.00

– Φάκελοι

KG

20

Β1

4817.20.00

– Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογρα
φημένα και δελτάρια αλληλογραφίας

KG

20

Β1

4817.30.00

– Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι,
που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

KG

20

Β1

48.18

Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότη
τας (υγείας) και συναφή χαρτιά, χαρτοβάμβακας ή ιστοί κυττα
ρινικών ινών των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές
χρήσεις ή χρήσεις υγιεινής, σε ρόλους με πλάτος που δεν
υπερβαίνει τα 36 cm ή κομμένα σε διάφορα σχήματα· χαρτο
μάνδηλα, χαρτιά ντεμακιγιάζ, πετσέτες προσώπου, τραπεζομά
ντηλα, χαρτοπετσέτες φαγητού, χάρτινα σεντόνια, παρόμοια
είδη για οικιακή χρήση, χρήσεις καθαρισμού, υγιεινής ή για
νοσοκομεία, ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμάτων από χαρτο
πολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες
κυτταρίνης
4818.10.00

– Χαρτί υγείας

KG

20

Β1

4818.20.00

– Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευά
σματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών

KG

20

Β1

4818.30.00

– Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού

KG

20

Β1

4818.40.00

– Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πά
νες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής

KG

20

A

4818.50.00

– Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης

KG

20

Β1

4818.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

KG

7,5

Β21

48.19

Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από
χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες
κυτταρίνης· κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες,
κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη που χρησιμοποιού
νται σε γραφεία, καταστήματα κ.λπ.
4819.10.00

– Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
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4819.20.00

– Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυμα
τοειδές χαρτί ή χαρτόνι

KG

7,5

Β21

4819.30.00

– Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 cm ή περισσότερο

KG

7,5

Β21

4819.40.00

– Άλλοι σάκοι και θύλακες, καθώς και χωνιά

KG

7,5

Β21

4819.50.00

– Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύ
λακες για δίσκους

KG

7,5

Β21

4819.60.00

– Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρ
χειοθέτησης και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούνται σε
γραφεία, καταστήματα κ.λπ.

KG

7,5

Β21

48.20

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια σημειώσεων, πα
ραγγελιών, αποδείξεων), ατζέντες για συναντήσεις, συσσωμα
τωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και για υπενθυμίσεις, και
παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοθέτες,
ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων
(με κινητά φύλλα ή άλλα), πουκάμισα και καλύμματα για φα
κέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτο
ποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια
με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα απο
τυπωτικού χαρτιού (καρμπόν) από χαρτί ή χαρτόνι· λευκώματα
για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί
ή χαρτόνι
4820.10.00

– Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια παραγγελιών
και αποδείξεων, ατζέντες για συναντήσεις, συσσωματωμένα
φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα
χαρτιού για επιστολές και για υπενθυμίσεις, ημερολόγια
(ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα

KG

7,5

Β21

4820.20.00

– Τετράδια

KG

7,5

Β21

4820.30.00

– Δεσίματα (άλλα από τα δεσίματα βιβλίων), πουκάμισα και
καλύμματα για φακέλους εγγράφων, από χαρτί ή χαρτόνι

KG

7,5

Β21

4820.40.00

– Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold),
έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού

KG

7,5

Β21

4820.50.00

– Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές

KG

7,5

Β21

4820.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

48.21

Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη
4821.10.00

– Τυπωμένες

KG

7,5

Β21

4821.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

48.22

Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από
χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, (έστω και διάτρητα ή σκληρυ
μένα)
4822.10.00

– του είδους που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφα
ντικών νημάτων

KG

7,5

Β21

4822.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21
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στής (1)

Κατη
γορία

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφά
νειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη.
Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτο
βάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης
4823.20.00

– Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις

KG

20

Β1

4823.40.00

– Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία,
σε φύλλα ή σε δίσκους

KG

20

Β1

4823.61.00

– Από μπαμπού

KG

20

Β1

4823.69.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

4823.70.00

– Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα από χαρτόμαζα

KG

20

Β1

4823.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

KG

0

A

49.01

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά
φύλλα
4901.10.00

– Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα
– Άλλα:

4901.91.00

– Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη

KG

0

A

4901.99.00

– – Άλλα

KG

0

A

49.02

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικο
νογραφημένες ή με διαφημίσεις
4902.10.00

– Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα

KG

2,5

A

4902.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

49.03

4903.00.00

Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογρά
φηση ή χρωματισμό, για παιδιά

KG

2,5

A

49.04

4904.00.00

Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη,
έστω και δεμένη

KG

2,5

A

49.05

Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περι
λαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και
οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα
4905.10.00

– Υδρόγειες σφαίρες

KG

0

A

4905.91.00

– – Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων

KG

0

A

4905.99.00

– – Άλλα

KG

0

A

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1825

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

49.06

4906.00.00

Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα
σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογρα
φικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το
χέρι· κείμενα χειρόγραφα· φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω
σε ευαισθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με
αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή
κειμένων που αναφέρονται παραπάνω

KG

2,5

A

49.07

4907.00.00

Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυ
ρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφο
ρία στη χώρα στην οποία έχουν ή θα έχουν, αναγνωρισμένη
ονομαστική αξία· χαρτοσημασμένο χαρτί· τραπεζογραμμάτια·
επιταγές· τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι

KG

2,5

A

49.08

Χαλκομανίες κάθε είδους
4908.10.00

– Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν

KG

20

Β1

4908.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

49.09

4909.00.00

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα· δελτά
ρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικο
νογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλή
σεις

KG

20

Β1

49.10

4910.00.00

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα
φύλλα

KG

20

Β1

49.11

50.06

Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικό
νες χαρακτικής και οι φωτογραφίες
4911.10.00

– Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια

KG

20

Β1

4911.91.00

– – Εικόνες, εικόνες χαρακτικής και φωτογραφίες

KG

20

Β1

4911.99.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

5006.00.00

Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευα
σμένα για λιανική πώληση· μεταξότριχες αλιείας (μεσινέζες)

KG

20

Β1

M2

20

Β1

KG

2,5

A

KG

20

Β1

50.07

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:
5007.90.00

51.03

– Άλλα υφάσματα
Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χον
τροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από
νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια

5103.20.00
51.09

– Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευα
σμένα για τη λιανική πώληση

5109.90.00

– Άλλα

L 250/1826

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

51.12

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

M2

20

Β1

KG

2,5

A

Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιό
τητας χτενισμένες
5112.90.00

53.01

– Άλλα
Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιη
μένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5301.30.00
53.03

53.05

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

– Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι
Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσω
τερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με
εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή
κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες· στουπιά και απορ
ρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5303.10.00

– Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το
εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυ
τών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες

KG

2,5

A

5303.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

5305.00.00

Κοκοφοίνικας, αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee),
ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες,
αλλά όχι νηματοποιημένες· στουπιά και απορρίμματα από αυ
τές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα
από νήματα και τα ξεφτίδια)

KG

2,5

A

53.06

Νήματα από λινάρι
5306.10.00

– Μονά

KG

7,5

Β21

5306.20.00

– Πολλαπλά (στριμμένα) ή κορδονωτά

KG

7,5

Β21

53.07

Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται
από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας
φυτών της κλάσης 53.03
5307.10.00

– Μονά

KG

7,5

Β21

5307.20.00

– Πολλαπλά (στριμμένα) ή κορδονωτά

KG

7,5

Β21

KG

7,5

Β21

M2

20

Β1

53.08

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί
5308.90.00

53.09

– Άλλα
Υφάσματα από λινάρι
– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος λινάρι

5309.29.00
53.10

– – Άλλα
Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχο
νται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγο
ρίας φυτών της κλάσης 53.03

5310.10.00

– Αλεύκαστα

M2

20

Β1

5310.90.00

– Άλλα

M2

20

Β1

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

54.01

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1827

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς,
έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
5401.10.00

– Από ίνες συνθετικές συνεχείς

KG

20

Β1

5401.20.00

– Από ίνες τεχνητές συνεχείς

KG

20

Β1

54.02

Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για
ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κάτω των 67 deci
tex
– Νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια
5402.11.00

– – Από αραμίδια

KG

20

Β21

5402.19.00

– Άλλα

KG

0

Β21

5402.20.00

– Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες

KG

0

Β21

5402.31.00

– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νή
ματα 50 tex ή κατώτερο

KG

0

Β21

5402.32.00

– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νή
ματα ανώτερο των 50 tex

KG

0

Β21

5402.33.00

– – Από πολυεστέρες

KG

0

Β21

5402.34.00

– – Άλλα, από πολυπροπυλένιο

KG

0

Β21

5402.39.00

– – Άλλα

KG

0

Β21

5402.41.00

– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

KG

0

Β21

5402.44.00

– – Από ελαστομερή

KG

0

Β21

5402.45.00

– – Άλλα, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

KG

0

Β21

5402.48.00

– – Άλλα, από πολυπροπυλένιο

KG

0

Β21

5402.49.00

– – Άλλα

KG

0

Β21

5402.51.00

– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

KG

0

Β21

5402.61.00

– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

KG

0

Β21

5402.69.00

– – Άλλα

KG

0

Β21

L 250/1828

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

54.03

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για
ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67 decitex
5403.20.00

– Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βι
σκόζης

KG

0

Β21

5403.31.00

– – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή
με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέ
τρο

KG

0

Β21

5403.32.00

– – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που
υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο

KG

0

Β21

5403.33.00

– – Από οξική κυτταρίνη

KG

0

Β21

5403.39.00

– – Άλλα

KG

0

Β21

– Άλλα νήματα, πολλαπλά (στριμμένα) ή κορδονωτά
5403.41.00

– – Από ίνες βισκόζης

KG

0

Β21

5403.42.00

– – Από οξική κυτταρίνη

KG

0

Β21

5403.49.00

– – Άλλα

KG

0

Β21

54.04

Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των
οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερ
βαίνει το 1 mm· λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό
άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό
πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm
– Νήματα μονόινα
5404.11.00

– – Από ελαστομερή

KG

0

A

5404.12.00

– – Άλλα, από πολυπροπυλένιο

KG

0

A

5404.19.00

– – Άλλα

KG

0

A

5404.90.00

– Άλλα

KG

0

A

54.05

5405.00.00

Νήματα μονόινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο και των
οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερ
βαίνει το 1 mm· λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό
άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό
πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm

KG

0

Β21

54.06

5406.00.00

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα
νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

KG

20

Β1

M2

20

Β1

54.07

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται
από τα προϊόντα της κλάσης 54.04
5407.10.00

– Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντο
χής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1829

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

5407.20.00

– Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες
μορφές

M2

20

Β1

5407.41.00

– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

M2

20

Β1

5407.42.10

– – – Κουνουπιέρες

M2

0

A

5407.42.90

– – – Άλλα

M2

20

Β1

5407.44.00

– – Τυπωμένες

M2

20

Β1

5407.52.00

– – Βαμμένα

M2

20

Β1

5407.53.00

– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

M2

20

Β1

5407.54.00

– – Τυπωμένα

M2

20

Β1

5407.69.00

– – Άλλα

M2

20

Β1

5407.71.00

– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

M2

20

Β1

5407.72.00

– – Βαμμένα

M2

20

Β1

5407.73.00

– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

M2

20

Β1

5407.74.00

– – Τυπωμένα

M2

20

Β1

5407.81.00

– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

M2

20

Β1

5407.82.00

– – Βαμμένα

M2

20

Β1

5407.83.00

– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

M2

20

Β1

5407.84.00

– – Τυπωμένα

M2

20

Β1

5407.93.00

– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

M2

20

Β1

5407.94.00

– – Τυπωμένα

M2

20

Β1

54.08

Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από
προϊόντα της κλάσης 54.05
5408.10.00

– Υφάσματα από νήματα μεγάλης αντοχής από ίνες βισκόζης

M2

20

Β1

5408.34.00

– – Τυπωμένα

M2

20

Β1

55.01

Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς
5501.10.00

– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

KG

7.5

Β21

5501.20.00

– Από πολυεστέρες

KG

7.5

Β21

L 250/1830

Κεφά
λαιο

55.02

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

5501.40.00

– – Από πολυπροπυλένιο

KG

7.5

Β21

5501.90.00

– Άλλα

KG

7.5

Β21

5502.00.00

Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς

KG

7,5

Β21

55.03

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενι
σμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση
– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια
5503.11.00

– – Από αραμίδια

KG

2.5

A

5503.19.00

– Άλλα

KG

2,5

A

5503.30.00

– Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

KG

2,5

A

5503.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

KG

2,5

A

55.04

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενι
σμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση
5504.90.00

55.05

Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα
νημάτων και τα ξεφτίδια)
5505.10.00

– Από συνθετικές ίνες

KG

2.5

A

5505.20.00

– Από τεχνητές ινές

KG

2.5

A

55.06

55.07

– Άλλα

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμέ
νες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση
5506.10.00

– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

KG

2,5

A

5506.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

5507.00.00

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες
ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση

KG

2,5

A

55.08

Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συν
εχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
5508.10.00

– Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

KG

20

Β1

5508.20.00

– Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

KG

20

Β1

KG

7,5

Β21

55.09

Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα
για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συν
εχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια
5509.11.00

– – Μονό νήμα
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L 250/1831

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

5509.32.00

– – Πολλαπλά (στριμμένα) ή κορδονωτά

KG

7.5

Β21

5509.42.00

– – Πολλαπλά (στριμμένα) ή κορδονωτά

KG

7,5

Β21

5509.51.00

– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς

KG

7.5

Β21

55.10

Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα
για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες
μη συνεχείς
5510.20.00

– Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας

KG

7,5

Β21

5510.30.00

– Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

KG

7,5

Β21

5510.90.00

– Άλλα νήματα

KG

7,5

Β21

KG

20

Β1

55.11

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς (άλλα
από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώ
ληση
5511.10.00

55.12

– Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχι
στον 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές
Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν
τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς
– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συν
εχείς από πολυεστέρα

5512.11.00

– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα

M2

20

Β1

5512.19.00

– – Άλλα

M2

20

Β1

5512.29.00

– – Άλλα

M2

20

Β1

M2

20

Β1

M2

20

Β1

– Άλλα:
5512.99.00
55.13

– – Άλλα
Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λι
γότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα
κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα
170 g/m2
– Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5513.19.00

– Άλλα υφάσματα

L 250/1832
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

5513.21.00

– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

M2

20

Β1

5513.29.00

– – Άλλα υφάσματα

M2

20

Β1

5513.49.00

– – Άλλα υφάσματα

M2

20

Β1

55.14

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λι
γότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα
κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα
170 g/m2
– Αλεύκαστα ή λευκασμένα
5514.19.00

– – Άλλα υφάσματα

M2

20

Β1

5514.29.00

– – Άλλα υφάσματα

M2

20

Β1

5514.30.00

– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

M2

20

Β1

5514.49.00

– – Άλλα υφάσματα

M2

20

Β1

55.15

Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς
– Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα
5515.19.00

– – Άλλα

M2

20

Β1

5515.29.00

– – Άλλα

M2

20

Β1

5515.99.00

– – Άλλα

M2

20

Β1

M2

20

Β1

55.16

Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς
– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες
μη συνεχείς
5516.44.00

56.01

– – Τυπωμένες
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές· υφα
ντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm (χνούδι από
την επεξεργασία των υφασμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από
υφαντικές ύλες

5601.10.00

– Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια
είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό

KG

2,5

A

5601.21.00

– – Από βαμβάκι

KG

7,5

Β21

5601.22.00

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

KG

7.5

Β21

5601.29.00

– – Άλλα

KG

7.5

Β21

5601.30.00

– Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και
σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

KG

20

Β1
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L 250/1833

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή
με απανωτές στρώσεις
5602.10.00

– Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμέναπλεγμένα

M2

7.5

Β21

5602.29.00

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

M2

7.5

Β21

5602.90.00

– Άλλα

M2

7.5

Β21

56.03

Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα,
επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις
– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:
5603.11.00

– – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m2

M2

7.5

Β21

5603.12.00

– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m2, αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 70 g/m2

M2

7.5

Β21

5603.13.00

– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m2, αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 150 g/m2

M2

7,5

Β21

5603.14.00

– – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 g/m2

M2

7.5

Β21

5603.94.00

– – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 g/m2

M2

7.5

Β21

56.04

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφα
ντικά· υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των
κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμ
μένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη
5604.10.00

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφα
ντικά

KG

7.5

Β21

5604.90.00

– Άλλα

KG

7.5

Β21

56.05

5605.00.00

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και πε
ριτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτε
λούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές
των κλάσεων 54.04 ή 54.05, συνδυασμένα με μέταλλο με
μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέ
ταλλο

KG

7.5

Β21

56.06

5606.00.00

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες,
λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05
περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, (άλλα από εκείνα
της κλάσης 56.05 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες
χαίτης και ουράς μονόπλων)· νήματα σενίλλης (στα οποία πε
ριλαμβάνονται τα νήματα από χνούδια σενίλλης) νήματα με
την ονομασία «αλυσιδίτσα»

KG

7.5

Β21

KG

7.5

Β21

56.07

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και
εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με
καουτσούκ ή πλαστική ύλη
– Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave:
5607.21.00

– – Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

5607.29.00

– – Άλλα

KG

7.5

Β21

5607.41.00

– – Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα

KG

2,5

A

5607.49.10

– – – Σχοινιά από νάυλον, από πολυαιθυλένιο ή προπυλένιο
διαστάσεων 6 mm ή περισσότερο.

KG

2,5

A

5607.49.90

– – Άλλα

KG

2,5

A

5607.50.00

– Από άλλες συνθετικές ίνες

KG

2.5

A

5607.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

56.08

Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνο
νται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα
για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες
– Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:

56.09

5608.11.00

– – Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία

KG

2,5

A

5608.19.00

– – Άλλα

KG

7.5

Β21

5608.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

5609.00.00

Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλά
σεων 54.04 ή 54.05, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

KG

7.5

Β21

57.01

Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα
νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι
5701.10.00

– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

M2

20

Β1

5701.90.00

– Από άλλες υφαντικές ύλες

M2

20

Β1

57.02

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες,
υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα, στα
οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία «κιλί
μια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμέ
νοι στο χέρι
5702.10.00

– Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας»
και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι

M2

20

Β1

5702.20.00

– Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα

M2

20

Β1

5702.39.00

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

M2

20

Β1

5702.42.00

– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

M2

20

Β1

5702.49.00

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

M2

20

Β1

16.9.2016
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– Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα

L 250/1835

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

M2

20

Β1

– Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα:
5702.92.00

– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

M2

20

Β1

5702.99.00

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

M2

20

Β1

57.03

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες,
φουντωτά, έστω και έτοιμα
5703.10.00

– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

M2

20

Β1

5703.20.00

– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

M2

20

Β1

5703.30.00

– Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

M2

20

Β1

5703.90.00

– Από άλλες υφαντικές ύλες

M2

20

Β1

57.04

57.05

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φου
ντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα
5704.10.00

– Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m2

M2

20

Β1

5704.90.00

– Άλλα

M2

20

Β1

5705.00.00

Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες,
έστω και έτοιμα

M2

20

Β1

58.01

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη,
άλλα από τα είδη των κλάσεων 58.02 ή 58.06
5801.23.00

– – Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού

M2

20

Β1

5801.90.00

– Από άλλες υφαντικές ύλες

M2

20

Β1

58.02

Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα από τα είδη
της κλάσης 58.06· φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, άλλες
από τα προϊόντα της κλάσης 57.03
– Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι
5802.19.00

– – Άλλα

M2

20

Β1

5802.20.00

– Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφα
ντικές ύλες

M2

20

Β1
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

58.03

5803.00.00

Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της κλά
σης 58.06

M2

20

Β1

58.04

58.05

Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμ
βάνονται τα υφασμένα και πλεκτά εν γένει υφάσματα· δαντέλες
σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια, εκτός
από τα είδη των κλάσεων 60.02 μέχρι 60.06
5804.10.00

– Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους

KG

20

Β1

5804.21.00

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

KG

20

Β1

5804.29.00

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

KG

20

Β1

5804.30.00

– Δαντέλες με το χέρι

KG

20

Β1

5805.00.00

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάν
δρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κε
ντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και
έτοιμα

KG

20

Β1

58.06

Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλάσης 58.07· ται
νίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολ
λημένα (bolducs)
5806.20.00

– Άλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή
περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ

KG

20

Β1

5806.31.00

– – Από βαμβάκι

KG

20

Β1

5806.32.00

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

KG

20

Β1

5806.39.00

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

KG

20

Β1

5806.40.00

– Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και
κολλημένα (bolducs)

KG

20

Β1

58.07

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες,
σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα
5807.10.00

– Υφασμένα

KG

20

Β1

5807.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

KG

20

Β1

58.08

Ταινιοπλέγματα σε τόπια· είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα
είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα πλε
κτά· κόμποι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα
ελιάς, καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια
είδη
5808.90.00

– Άλλα

16.9.2016
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

58.09

5809.00.00

Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νή
ματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες
ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της κλάσης 56.05,
των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή
παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού

KG

20

Β1

58.10

58.11

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά
σχέδια
5810.92.00

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

KG

20

Β1

5810.99.00

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

KG

20

Β1

5811.00.00

Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή
περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με
μια ύλη παραγεμίσματος, τρυπωμένα με αραιές βελονιές, συγ
κρατημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρι
σμένα, άλλα από τα κεντήματα της κλάσης 58.10

M2

20

Β1

59.01

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των
τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία,
κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις· υφάσματα για ιχνο
γράφηση ή διαφανή για το σχέδιο· υφάσματα παρασκευασμένα
για τη ζωγραφική· υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομά
ρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιού
νται για την πιλοποιία
5901.10.00

– Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες,
των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρ
τοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις·

M2

7,5

Β21

5901.90.00

– Άλλα

M2

7.5

Β21

59.02

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμ
βάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από
άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης
5902.10.00

– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

M2

2,5

A

5902.90.00

– Άλλα

M2

2,5

A

59.03

59.05

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλα
στική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα
από εκείνα της κλάσης 59.02
5903.10.00

– Με πολυμερές του χλωριούχου βινιλίου

M2

7,5

Β21

5903.20.00

– Με πολυουρεθάνη

M2

7,5

Β21

5903.90.00

– Άλλα

M2

7,5

Β21

5905.00.00

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες

KG

20

Β1

M2

7,5

Β21

59.06

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της
κλάσης 59.02
5906.10.00

– Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα
20 cm

L 250/1838

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

5906.99.00

– – Άλλα

M2

7,5

Β21

59.07

5907.00.00

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα.
Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετά
σματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις

KG

7,5

Β21

59.08

5908.00.00

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφα
ντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρό
μοια· αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά
που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτι
σμένα

KG

7,5

Β21

59.09

5909.00.00

Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές
ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες

KG

7,5

A

59.10

5910.00.00

Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες,
έστω και διαποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι με πλα
στικό υλικό ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλα υλικά

KG

7,5

Β21

59.11

Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που
αναφέρονται στη σημείωση 7 του παρόντος κεφαλαίου του
δασμολογίου της Μοζαμβίκης
5911.10.00

– Υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα φοδραρισμένα με πίλημα,
συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καου
τσούκ, από δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και
ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις, συμπεριλαμ
βανομένων των ταινιών από βελούδο που είναι διαποτισμέ
νες με καουτσούκ και προορίζονται για την επικάλυψη των
αδραχτιών

KG

7.5

Β21

5911.20.00

– Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα

KG

7,5

Β21

5911.40.00

– Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιού
νται στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις,
στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από αν
θρώπινες τρίχες κεφαλής

KG

7,5

Β21

5911.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

60.01

Βελούδα, πλούσες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφά
σματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα») και υφάσματα
βροχιδωτά, όλα πλεκτά
6001.10.00

– Υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα»

KG

20

Β1

6001.22.00

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

KG

20

Β1

6001.29.00

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

KG

20

Β1

6001.91.00

– – Από βαμβάκι

KG

20

Β1

6001.99.00

– – Από άλλες υφαντικές ύλες

KG

20

Β1

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

60.02

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1839

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

20

Β1

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, που
περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή
ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 60.01
6002.90.00

60.03

– Άλλα
Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm,
άλλα από εκείνα των κλάσεων 60.01 και 60.02

6003.10.00

– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας.

KG

20

Β1

6003.20.00

– Από βαμβάκι

KG

20

Β1

KG

20

Β1

60.04

Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ πλάτους που υπερβαίνει
τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νή
ματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα
της κλάσης 60.01
6004.90.00

60.05

– Άλλα
Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σιριτιών), άλλα
από εκείνα των κλάσεων 60.01 μέχρι 60.04
– Από βαμβάκι:

6005.22.00

– – Βαμμένα

KG

20

Β1

6005.90.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

60.06

Άλλα πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ
6006.34.00

– – Τυπωμένα

KG

20

Β1

6006.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

P/ST

20

Β1

62.01

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ (συμπεριλαμβανομένων
των μπουφάν για το σκι), αντιανεμικά μπουφάν και παρόμοια
είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης
62.03
– Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη:
6201.13.00

63.06

– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων και εξωτερικά προπετά
σματα (τέντες)· σκηνές· ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που
κινούνται με πανιά· είδη για κατασκήνωση
– Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά
προπετάσματα (τέντες):

6306.30.00

– Ιστία

KG

2,5

A

6306.91.00

– – Από βαμβάκι

KG

20

Β1

L 250/1840

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

63.07

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια
για ενδύματα (πατρόν)
6307.20.00

– Σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα

KG

7,5

Β1

6307.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

KG

7,5

Β21

KG

7.5

Β21

68.04

Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για
την τοποθέτησή τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το
κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ),
την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλι
σμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από
λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτι
κές ύλες, έστω και με μέρη από άλλες ύλες
6804.10.00

68.06

– Μυλόπετρες και ακονόπετρες για το άλεσμα, το τρόχισμα ή
την αφαίρεση ινών
Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από
πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά· βερμικουλίτης εκτο
νωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρό
μοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα· μείγματα και τεχνουργή
ματα από ορυκτές ύλες για χρήσεις θερμικών ή ηχητικών μο
νώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα
των κλάσεων 68.11, 68.12 ή του κεφαλαίου 69

6806.90.00
68.12

– Άλλα
Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες· μείγματα με βάση τον αμία
ντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο· τε
χνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. νή
ματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα,
συναρμογές), έστω και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των κλά
σεων 68.11 ή 68.13

6812.80.00

– Από κροκιδόλιθο

KG

7,5

Β21

6812.99.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

M2

7,5

Β21

M2

7.5

Β21

69.07

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογανωμένα
ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη· κύβοι, ψηφίδες και
παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογανωμένα, ούτε σμαλτω
μένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα
6907.90.00

69.08

– Άλλα
Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογανωμένα ή
σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη· κύβοι, ψηφίδες και παρό
μοια είδη για μωσαϊκά, υαλογανωμένα ή σμαλτωμένα, από κε
ραμευτική ύλη, έστω και σε υπόθεμα

6908.90.00
69.10

– Άλλα
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες
καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια,
ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευ
τική ύλη

6910.10.00

– Από πορσελάνη

KG

7.5

Β21

6910.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

70.11

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1841

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

P/ST

7,5

Β21

Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη
τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτή
ρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια
7011.90.00

70.17

– Άλλα
Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και
βαθμολογημένα ή ογκομετρημένα

7017.10.00

– Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυρι
τίου

KG

7.5

Β21

7017.90.00

– Άλλα

KG

0

A

KG

7.5

A

70.19

Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβα
κας) και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (π.χ. νήματα, υφά
σματα)
– Φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) και νή
ματα, κομμένα ή μη:
7019.19.00

72.10

– – Άλλα
Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χά
λυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί
σε θερμή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυ
μένα
– Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:

7210.49.00

– – Άλλα

KG

7.5

C21

7210.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

KG

7,5

Β21

KG

7,5

Β21

KG

7,5

Β21

KG

7,5

Β21

72.14

Άλλες ράβδοι και δοκοί, από σίδηρο ή από μη κραματοποιη
μένο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελα
θεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί
στρίψιμο μετά την έλαση
7214.99.00

72.15

– Άλλα
Άλλες ράβδοι και δοκοί, από σίδηρο ή από μη κραματοποιη
μένο χάλυβα

7215.90.00
72.16

– Άλλα
Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μηε κραματο
ποιημένο χάλυβα

7216.99.00
72.20

– – Άλλα
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλά
τος κατώτερο των 600 mm
– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:

7220.90.00

– Άλλα

L 250/1842

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

73.07

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλή
ματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
7307.19.00

– – Άλλα

KG

7.5

C21

7307.22.00

– – Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες

KG

7.5

C21

73.08

Κατασκευές (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης
94.06) και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυ
ρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελε
τοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβά
ζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο,
σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη
μορφή, σωλήνες και παρόμοια, προετοιμασμένα για να χρησι
μοποιηθούν σε κατασκευές από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
7308.10.00

– Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών

KG

7,5

Β21

73.09

7309.00.00

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις
ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από σί
δηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l,
χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική
επένδυση ή θερμομόνωση

KG

7.5

Β21

73.11

7311.00.00

Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο,
σίδηρο ή χάλυβα

KG

7,5

Β21

KG

7,5

Β21

73.12

Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα), καλώδια (πολύκλωνα
συρματόσχοινα), πλεξίδες, αρτάνες (σαμπάνια) και παρόμοια
είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτε
χνία
7312.10.00

73.15

– Πλεγμένα συρματόσχοινα, σχοινιά και καλώδια
Αλυσίδες και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
– Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους:

7315.12.00

– – Άλλες αλυσίδες

KG

7,5

Β21

7315.89.00

– – Άλλα

KG

7.5

Β21

73.16

7316.00.00

Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σί
δηρο ή χάλυβα

KG

7.5

Β21

73.17

7317.00.00

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες
από κυματοειδές έλασμα ή λοξότμητοι (άλλοι από εκείνους
της κλάσης 83.05) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σί
δηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαί
ρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό

KG

7.5

A

KG

7,5

C21

73.18

Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπεί
ρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα
(πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να
λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή
χάλυβα.
– Είδη με σπείρωμα:
7318.29.00

– – Άλλα

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

73.19

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1843

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

7,5

Β21

KG

7,5

Β21

KG

20

Β1

Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, βελονά
κια, κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από
σίδηρο ή χάλυβα· παραμάνες και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο
ή χάλυβα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλ
λού
7319.90.00

73.20

– Άλλα
Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα

7320.10.00
73.23

– Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους,
από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα· σπόγγοι, πατσαβούρες, γά
ντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανά
λογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα

7323.99.00
73.26

74.01

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

– – Άλλα
Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα

7326.90.00

– Άλλα

KG

7.5

Β21

7401.00.00

Θειούχα συμπήγματα χαλκού· χαλκός κονίας (χαλκός κατα
κρήμνισης)

KG

2.5

A

74.03

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη
μορφή
– Χαλκός καθαρισμένος:
7403.13.00

– – Χελώνες (billettes)

KG

2,5

A

7403.22.00

– – Κράματα με βάση τον χαλκό-κασσίτερο (μπρούτζο)

KG

2,5

A

KG

7,5

Β21

74.07

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό
7407.10.00

– Από χαλκό καθαρισμένο
– Από κράματα χαλκού:

7407.21.00

– – Κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

KG

7,5

Β21

7407.29.00

– – Άλλα

KG

7.5

Β21

74.08

Σύρματα από χαλκό
– Από χαλκό καθαρισμένο:
7408.11.00

– – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής
υπερβαίνει τα 6 mm

KG

2,5

A

7408.19.00

– – Άλλα

KG

2.5

A

7408.29.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

L 250/1844

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

74.09

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαί
νει τα 0,15 mm
– Από χαλκό καθαρισμένο:
7409.11.00

– – Περιελιγμένα

KG

2,5

A

7409.19.00

– – Άλλα

KG

2,5

A

7409.21.00

– – Περιελιγμένα

KG

7,5

Β21

7409.29.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

7409.39.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

7409.90.00

– Από άλλα κράματα χαλκού

KG

7,5

Β21

74.11

Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό
7411.10.00

– Από χαλκό καθαρισμένο

KG

7.5

Β21

7411.21.00

– – Κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

KG

7,5

Β21

7411.22.00

– – Από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή
το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (αργυρόχαλκος)

KG

7,5

Β21

7411.29.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

74.12

74.13

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλή
ματα), από χαλκό
7412.10.00

– Από χαλκό καθαρισμένο

KG

7.5

Β21

7412.20.00

– Από κράματα χαλκού

KG

7,5

Β21

7413.00.00

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από
χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία

KG

2,5

A

74.15

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια
είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδερο ή χάλυβα και κε
φάλι από χαλκό· κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), κο
χλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια) κοπίλιες, σφήνες,
περόνες σύνδεσης, παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περι
λαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν
ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό
7415.10.00

– Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρό
μοια είδη

KG

7.5

Β21

7415.21.00

– – Ροδέλες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που
προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια

KG

7,5

Β21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1845

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

7415.29.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

7415.33.00

– – Κοχλίες (βίδες)· βίδες και περικόχλια (παξιμάδια)

KG

7,5

Β21

7415.39.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

74.18

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρε
πισμού, και τα μέρη τους, από χαλκό· σπόγγοι, σύρμα τριψί
ματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλ
βωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό
– Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη
αυτών· σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και
παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες
χρήσεις:
7418.11.00

– – Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη
για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

KG

20

Β1

7418.19.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

7418.20.00

– Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους

KG

20

Β1

74.19

Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό
7419.10.00

– Αλυσίδες και τα μέρη τους

KG

7,5

Β21

7419.91.00

– – Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύ
πωση ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα

KG

7,5

Β21

7419.99.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

75.01

Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων
του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας
του νικελίου
7501.10.00

– Θειούχα συμπήγματα νικελίου

KG

2.5

A

7505.11.00

– – Από νικέλιο όχι σε κράμα

KG

7,5

Β21

KG

7,5

Β21

KG

2.5

A

75.07

Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδε
σμοι, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο
– Σωλήνες κάθε είδους:
7507.20.00

76.01

– Εξαρτήματα σωληνώσεων
Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

7601.10.00

– Αργίλιο όχι σε κράμα

L 250/1846

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

7601.20.00
76.03

Oνομασία του προϊόντος

– Κράματα αργιλίου

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

2.5

A

KG

2,5

A

KG

7.5

Β21

Σκόνες και ψήγματα αργιλίου
7603.10.00

76.04

– Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια
Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο

7604.10.00

– Από αργίλιο όχι σε κράμα
– Από κράματα αργιλίου:

7604.21.00

– – Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα

KG

7.5

Β21

7604.29.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

76.05

Σύρματα από αργίλιο
– Από αργίλιο όχι σε κράμα:
7605.11.00

– – Από τα οποία η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής
υπερβαίνει 7 mm

KG

7,5

Β21

7605.19.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

– Από κράματα αργιλίου:
7605.21.00

– – Από τα οποία η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής
υπερβαίνει 7 mm

KG

7,5

Β21

7605.29.00

– – Άλλα

KG

7.5

Β21

76.06

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερ
βαίνει τα 0,2 mm
– Σε σχήμα τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο:
7606.11.00

– – Από αργίλιο όχι σε κράμα

KG

7,5

C21

7606.12.00

– – Από κράματα αργιλίου

KG

7,5

C21

7606.91.00

– – Από αργίλιο όχι σε κράμα

KG

7,5

C21

7606.92.00

– – Από κράματα αργιλίου

KG

7,5

C21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

76.07

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1847

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια
υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη πε
ριλαμβανομένου του υποθέματος)
– Χωρίς υπόθεμα:
7607.11.00

– – Που έχουν υποστεί απλή έλαση

KG

7,5

Β21

7607.19.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

7607.20.00

– Σε υπόθεμα

KG

7,5

Β21

76.08

76.09

Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο
7608.10.00

– Από αργίλιο όχι σε κράμα

KG

7,5

Β21

7608.20.00

– Από κράματα αργιλίου

KG

7,5

Β21

7609.00.00

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλή
ματα) από αργίλιο

KG

7,5

Β21

76.10

76.11

Κατασκευές από αργίλιο (με εξαίρεση τις προκατασκευές της
κλάσης 94.06) και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών,
πύργοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια
τους, περβάζια και κατώφλια, κιγκλιδώματα πυλώνες και στύ
λοι)· πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή,
σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να
χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές
7610.10.00

– Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώ
φλια

KG

7,5

Β21

7610.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

7611.00.00

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις
ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από
αργίλιο, με χωρικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχα
νικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή
θερμομόνωση

KG

7,5

Β21

76.12

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια
δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωλη
νωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση
τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που
δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις,
έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση
7612.10.00

– Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες

KG

7.5

A

7612.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

L 250/1848

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

76.13

7613.00.00

76.14

Oνομασία του προϊόντος

Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

7,5

Β21

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο,
μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία
7614.10.00

– Με πυρήνα από χάλυβα

KG

7,5

Β21

7614.90.00

– Άλλα

KG

7.5

Β21

76.15

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρε
πισμού, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο· σπόγγοι, σύρμα
τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη
στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο
– Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη
αυτών· σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και
παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες
χρήσεις
7615.11.00

– – Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη
για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

KG

20

Β1

7615.19.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

7615.20.00

– Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους

KG

20

Β1

76.16

Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο
7616.10.00

– Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, πε
ρικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πρι
τσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκοχλοι
(ροδέλες) και παρόμοια είδη

KG

7,5

Β21

7616.99.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

78.01

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή
7801.91.00

– – Που περιέχει αντιμόνιο ως άλλο στοιχείο που υπερτερεί
κατά βάρος

KG

2,5

A

7801.99.00

– – Άλλα

KG

2.5

A

78.04

Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο σκόνες και ψήγματα
μολύβδου.
– Πλάκες, φύλλα και ταινίες:

78.06

7804.11.00

– – Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα
0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα)

KG

7,5

Β21

7804.19.00

– – Άλλα

KG

7.5

Β21

7806.00.00

Άλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο

KG

20

Β1

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

79.01

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1849

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

2,5

A

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή
7901.20.00

79.03

79.04

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

– Κράματα ψευδαργύρου
Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου

7903.10.00

– Σκόνες ψευδαργύρου

KG

2,5

A

7903.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

7904.00.00

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευ
δάργυρο

KG

7,5

Β21

79.07

Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο
7907.00.10

– Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ.
σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα)

KG

7,5

Β21

7907.00.90

– Άλλα

KG

20

Β1

80.01

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή
8001.10.00

– Κασσίτερος αμιγής

KG

2.5

A

80.03

8003.00.00

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσί
τερο

KG

7,5

Β21

80.07

8007.00.00

Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο

KG

20

Β1

KG

7,5

Β21

KG

2,5

A

81.01

Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
8101.99.00

81.09

Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα
8109.90.00

81.10

81.11

– – Άλλα

– Άλλα
Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα

8110.90.00

– Άλλα

KG

2,5

A

8111.00.00

Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα

KG

2.5

A

KG

2,5

A

81.12

Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο (κέλτιο),
ίνδιο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνουρ
γήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα απορρίμματα και θραύσματα
– Βηρύλλιο:
8112.99.00

– – Άλλα
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81.13

8113.00.00

Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κε
ραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται
και τα απορρίμματα και θραύσματα

KG

2,5

A

82.01

Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, τσουγκρά
νες και δικέλλες· τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κο
πτικά εργαλεία· ψαλίδες όλων των ειδών· κοσσιές και δρεπά
νια, μαχαίρια για το κόψιμο του σανού ή του άχυρου, ψαλίδες
για το κούρεμα των φραχτών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα
γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού
8201.10.00

– Φτυάρια κάθε είδους

KG

5

B22

8201.20.00

– Δίκρανα

KG

5

B22

8201.30.00

– Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και
δικέλλες

KG

0

B22

8201.40.00

– Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία

KG

5

B22

8201.50.00

– Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα
πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι

KG

5

B22

8201.60.00

– Ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, ψαλίδες και παρό
μοια εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο χέρια

KG

5

B22

8201.90.00

– Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού

KG

5

B22

82.02

Χειροπρίονα· λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα και οι μη οδοντωτές λεπίδες
για το πριόνισμα)
8202.10.00

– Χειροπρίονα

KG

5

B22

8202.20.00

– Λεπίδες για κορδελοπρίονα

KG

5

B22

8202.31.00

– – Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα

KG

7,5

Β21

8202.39.00

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

KG

7.5

Β21

8202.40.00

– Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία «τέμνουσες»

KG

7,5

Β21

– Άλλες λεπίδες πριονιών:
8202.91.00

– – Λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών, για την κοπή μετάλλων

KG

7,5

Β21

8202.99.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

KG

7,5

Β21

82.03

Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λε
πτές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων, κοπτήρες σωλή
νων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χεριού
8203.10.00

– Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία
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γορία

8203.20.00

– Λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες
με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία

KG

7,5

Β21

8203.30.00

– Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία

KG

7,5

Β21

8203.40.00

– Κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργα
λεία

KG

7.5

Β21

82.04

Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομετρικά κλειδιά).
Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές
– Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού
8204.11.00

– – Με σταθερό άνοιγμα

KG

7,5

Β21

8204.12.00

– – Με μεταβλητό άνοιγμα

KG

7,5

Β21

8204.20.00

– Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές

KG

7,5

Β21

82.05

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περι
λαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· καμινέτα για τη συ
γκόλληση των μετάλλων και παρόμοια· μέγκενες, αρμοσφιχτή
ρες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτή
ματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων· αμόνια· φορητά σιδηρουρ
γικά καμίνια· τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκί
νητοι ή ποδοκίνητοι
8205.10.00

– Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων

KG

7,5

Β21

8205.20.00

– Σφυριά και βαριές

KG

7,5

Β21

8205.30.00

– Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία,
για την κατεργασία του ξύλου

KG

7,5

Β21

8205.40.00

– Κατσαβίδια

KG

7.5

Β21

– Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα
οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι):
8205.51.00

– – Οικιακής οικονομίας

KG

25

Β1

8205.59.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

8205.60.00

– Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια

KG

7,5

Β21

8205.70.00

– Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια

KG

7.5

Β21

8205.80.00

– Αμόνια· φορητά σιδηρουργικά καμίνια· τροχοί ακονίσματος
με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι

KG

7,5

Β21
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8205.90.00

– Άλλα. συμπεριλαμβανομένων συλλογών από δύο τουλάχι
στον είδη των παραπάνω διακρίσεων

KG

7,5

Β21

KG

7,5

Β21

82.06

Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05,
συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση
8206.00.00

82.07

Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05,
συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση
Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή
μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση,
σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμά
των, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση
οπών, τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι
συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέ
ρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς
και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης
– Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης:

8207.13.00

– – Με εργαζόμενο μέρος από μεταλλοκεραμικές συνθέσεις

KG

7,5

Β21

8207.19.00

– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

KG

7.5

Β21

8207.20.00

– Συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση
(πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοσυμπίεση) των μετάλ
λων

KG

7,5

Β21

8207.30.00

– Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή σφράγιση

KG

7,5

Β21

8207.40.00

– Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπει
ρωμάτων

KG

7,5

Β21

8207.50.00

– Εργαλεία για τη διάτρηση, άλλα από αυτά για τη διάτρηση
λίθων

KG

7,5

Β21

8207.60.00

– Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών

KG

7,5

Β21

8207.70.00

– Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζάρισμα)

KG

7,5

Β21

8207.80.00

– Εργαλεία για την τόρνευση

KG

7,5

Β21

8207.90.00

– Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία

KG

7,5

Β21

82.08

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συ
σκευές
8208.10.00

– Για την κατεργασία των μετάλλων

KG

7.5

Β21

8208.20.00

– Για την κατεργασία του ξύλου

KG

7,5

Β21

8208.30.00

– Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τρο
φίμων

KG

7.5

Β21

8208.40.00

– Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά

KG

7.5

Β21

8208.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21
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82.09

8209.00.00

Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργα
λεία, μη συναρμολογημένα, που αποτελούνται από κεραμομε
ταλλουργικές συνθέσεις

KG

20

Β1

82.10

8210.00.00

Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 kg ή λιγότερο,
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή το
σερβίρισμα των τροφίμων ή των ποτών

KG

20

Β1

KG

20

Β1

82.11

Μαχαίρια με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια, άλλα από εκείνα της
κλάσης 82.08 και τις λεπίδες τους
8211.10.00

– Συλλογές
– Άλλα:

8211.91.00

– – Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα

KG

20

Β1

8211.92.00

– – Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα

KG

20

Β1

8211.93.00

– – Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια

KG

20

Β1

8211.94.00

– – Λεπίδες

KG

20

Β1

8211.95.00

– – Λαβές από κοινά μέταλλα

KG

20

Β1

P/ST

20

Β1

1 000 P/
ST

20

Β1

82.12

82.13

Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες)
8212.10.00

– Ξυράφια

8212.20.00

– Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες

8212.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

8213.00.00

Κοινά ψαλίδια, ψαλίδια ραπτικής και παρόμοια ψαλίδια και οι
λεπίδες τους

KG

20

Β1

82.14

Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια,
μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτο
κόπτες)· εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση
των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι
λίμες για τα νύχια)
8214.10.00

– Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύστρες για
μολύβια και οι λεπίδες τους

KG

7,5

Β21

8214.20.00

– Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των
χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λί
μες για τα νύχια)

KG

20

Β1

8214.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1
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γορία

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το
σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή
το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη
8215.10.00

– Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάρ
γυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο

KG

20

Β1

8215.20.00

– Άλλες συλλογές

KG

20

Β1

– Άλλα:
8215.91.00

– – Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

KG

20

Β1

8215.99.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

83.01

Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί,
με μυστικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα.
κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, που φέρουν κλειδαριά·
από κοινά μέταλλα· κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέ
ταλλα
8301.10.00

– Λουκέτα

KG

7,5

Β21

8301.20.00

– Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα
οχήματα

KG

7.5

Β21

8301.30.00

– Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα

KG

7,5

Β21

8301.40.00

– Άλλες κλειδαριές

KG

7,5

Β21

8301.50.00

– Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων που φέρουν κλειδαριά

KG

7,5

Β21

8301.60.00

– Μέρη

KG

7,5

Β21

8301.70.00

– Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά

KG

7,5

Β21

83.02

83.03

Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά
μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια,
αμαξώματα, είδη ιπποσκευής, μπαούλα, κασέλες, μικρά κιβώ
τια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους· κρεμάστρες
τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια
είδη, από κοινά μέταλλα· τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέ
ταλλα· μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες από
κοινά μέταλλα
8302.49.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

8302.50.00

– Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγ
ματα και παρόμοια είδη

KG

20

Β1

8302.60.00

– Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες

KG

7,5

Β21

8303.00.00

Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θη
σαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια
είδη, από κοινά μέταλλα

KG

7,5

Β21
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83.04

8304.00.00

Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κουτιά
ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφιδο
θήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη γρα
φείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου
της κλάσης 94.03

KG

20

Β1

83.05

Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξι
νόμησης, συνδετήρες επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστολών,
συνδετήρες συρμάτινοι, σελιδοδείκτες και παρόμοια είδη γρα
φείου, από κοινά μέταλλα· συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες
(π.χ. για γραφεία, ταπετσιέριδες, συσκευαστές), από κοινά μέ
ταλλα
8305.10.00

– Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη τα
ξινόμησης

KG

20

Β1

8305.20.00

– Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες

KG

20

Β1

8305.90.00

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

KG

20

Β1

KG

20

Β1

83.06

Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα (γκονγκ) και παρόμοια είδη,
μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα· αγαλματίδια και άλλα είδη
διακόσμησης, από κοινά μέταλλα· κορνίζες για φωτογραφίες,
εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα· καθρέφτες από κοινά
μέταλλα
8306.10.00

– Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη
– Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης

8306.21.00

– – Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

KG

20

Β1

8306.29.00

– – Άλλα

KG

20

Β1

8306.30.00

– Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες

KG

20

Β1

83.07

Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρ
τήματά τους
8307.10.00

– Από σίδηρο ή χάλυβα

KG

7,5

Β21

8307.90.00

– Από άλλα κοινά μέταλλα

KG

7,5

Β21

83.08

Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες-κλείστρα,
πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρό
μοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, κα
λύμματα, δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό.
Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέ
ταλλα· χάντρες και πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα
8308.10.00

– Πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτσες

P/ST

7,5

Β21

8308.20.00

– Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος

P/ST

7,5

Β21

8308.90.00

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

KG

7,5

Β21

L 250/1856
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Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια,
τα ελικωτά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση της ροής),
καπάκια (σκεπάσματα), καπάκια (καψούλια) για φιάλες, πώ
ματα βιδωτά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες
και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα
8309.10.00

– Πώματα-στεφάνια

KG

7,5

A

8309.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

8310.00.00

Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρόμοιες
πλάκες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέ
ταλλα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 94.05

KG

7,5

Β21

83.11

Σύρματα, βέργες, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια
είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυ
μένα ή παραγεμισμένα με υλικά κατά της σκουριάς ή που
διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκολλήσεις γενικά ή για την
απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών καρβιδίων· σύρματα
και βέργες από συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων για
επιμετάλλωση με ψεκασμό
8311.10.00

– Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με βολταϊκό
τόξο, από κοινά μέταλλα:

KG

7,5

C21

8311.20.00

– Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό
τόξο, από κοινά μέταλλα

KG

7,5

A

8311.30.00

– Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συ
γκολλήσεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα

KG

7,5

Β21

8311.90.00

– Άλλα

KG

7,5

Β21

84.01

Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), που
δεν έχουν ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες. Μη
χανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων
8401.10.00

– Πυρηνικοί αντιδραστήρες

KG

5

B22

8401.20.00

– Μηχανές και συσκευές διαχωρισμού ισοτόπων και μέρη
τους

KG

5

B22

8401.30.00

– Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί

gi F/S

5

B22

P/ST

5

A

84.02

Ατμολέβητες ή άλλες συσκευές για την παραγωγή ατμού, (άλ
λοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κα
τασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού
και ατμού σε χαμηλή πίεση)· λέβητες με την ονομασία «υπερ
θερμαινόμενου νερού»
– Ατμολέβητες ή άλλες συσκευές για την παραγωγή ατμού
8402.11.00

– – Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού
που υπερβαίνει τους 45 τόνους

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1857

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8402.12.00

– – Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού
που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους

P/ST

5

A

8402.19.00

– – Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και
οι μεικτοί λέβητες

P/ST

5

A

8402.20.00

– Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»

P/ST

5

A

8402.90.00

– Μέρη

KG

5

A

84.03

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της
κλάσης 84.02
8403.10.00

– Λέβητες

P/ST

5

B22

8403.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

84.04

Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 84.02 ή
84.03 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμα
ντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων)·
συμπυκνωτές ατμομηχανών ή άλλες μονάδες παραγωγής
ατμού
8404.10.00

– Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των κλάσεων 84.02 ή
84.03

KG

5

A

8404.20.00

– Συμπυκνωτές ατμομηχανών ή άλλες μονάδες παραγωγής
ατμού

KG

5

A

8404.90.00

– Μέρη

KG

5

A

84.05

Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου),
με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους· συσκευές παραγω
γής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αε
ρίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθα
ρισμού τους
8405.10.00

– Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραε
ρίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους· συσκευές
παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την πα
ραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις
διατάξεις καθαρισμού τους

KG

5

B22

8405.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

P/ST

5

B22

84.06

Ατμοστρόβιλοι
8406.10.00

– Στρόβιλοι για την προώθηση πλοίων
– Άλλοι στρόβιλοι:

8406.81.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 40 MW

P/ST

5

B22

8406.82.00

– – Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 40 MW

P/ST

5

B22

8406.90.00

– Μέρη

P/ST

5

B22

L 250/1858

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός ΕΣ
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Oνομασία του προϊόντος
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητή
ρες εκρήξεως)
8407.10.00

– Κινητήρες για αεροσκάφη

P/ST

7,5

Β21

8407.21.00

– – Εξωλέμβιου τύπου

P/ST

7,5

Β21

8407.29.00

– – Άλλοι

P/ST

7,5

Β21

8407.32.00

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm3 αλλά δεν
υπερβαίνει τα 250 cm3

P/ST

7,5

Β21

8407.34.00

– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm3

P/ST

7,5

Β21

8407.90.00

– Άλλοι κινητήρες

P/ST

7,5

Β21

84.08

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με
συμπίεση (κινητήρας ντήζελ ή ημι-ντήζελ)
8408.10.10

– – Εξωλέμβιου τύπου.

P/ST

7,5

Β21

8408.10.90

– Άλλοι

P/ST

7,5

A

8408.20.00

– Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση
οχημάτων του κεφαλαίου 87

P/ST

7,5

Β21

8408.90.00

– Άλλοι κινητήρες

P/ST

7,5

Β21

84.09

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή
κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 84.07 ή 84.08
8409.10.00

– Κινητήρων για αεροσκάφη

KG

7,5

Β21

8409.91.00

– – Μέρη κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης με ανά
φλεξη με σπινθηριστή

KG

7,5

Β21

8409.99.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

84.10

Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυ
τών
– Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί:
8410.11.00

– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW

P/ST

5

B22

8410.12.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαί
νει τα 10 000 kW.

P/ST

5

B22

8410.13.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW

P/ST

5

B22

8410.90.00

– Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές

KG

5

B22

16.9.2016
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

P/ST

5

B22

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβί
λου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου
– Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως:
8411.12.00

– – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN
– Συσκευές προώθησης διά στροβίλου:

8411.81.00

– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW

P/ST

5

B22

8411.99.00

– – Άλλοι

KG

5

B22

84.12

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές
8412.10.00

– Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβί
λους με αντίδραση

P/ST

5

B22

8412.21.00

– – Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)

KG

5

B22

8412.29.00

– – Άλλοι

KG

5

B22

8412.31.00

– – Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)

P/ST

5

B22

8412.39.00

– – Άλλοι

P/ST

5

B22

8412.80.00

– Άλλοι

P/ST

5

B22

8412.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

84.13

Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη· ανυψωτές
υγρών
8413.11.00

– – Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών,
των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτο
κινήτων ή τα συνεργεία

P/ST

5

B22

8413.19.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8413.20.00

– Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρί
σεων 8413.11 ή 8413.19

P/ST

5

B22

8413.30.00

– Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες
στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθή
ρες ή με συμπίεση

KG

5

B22

8413.40.00

– Αντλίες σκυροδέματος

P/ST

5

B22

8413.50.00

– Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες

P/ST

5

B22

8413.60.00

– Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες

P/ST

5

B22

8413.70.00

– Άλλες φυγόκεντρες αντλίες

P/ST

5

B22

L 250/1860

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
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στής (1)

Κατη
γορία

8413.81.00

– – Αντλιών

P/ST

5

B22

8413.82.00

– – Ανυψωτών υγρών

P/ST

5

B22

8413.91.00

– – Αντλιών

KG

5

B22

8413.92.00

– – Ανυψωτών υγρών

KG

5

B22

84.14

Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων
και ανεμιστήρες· απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώ
νουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλ
τρο
8414.10.00

– Αντλίες κενού

P/ST

5

A

8414.20.00

– Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες

P/ST

5

A

8414.30.00

– Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτι
κούς εξοπλισμούς

P/ST

5

A

8414.40.00

– Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και
μπορούν να ρυμουλκηθούν

P/ST

5

A

– Ανεμιστήρες:
8414.51.00

– – Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκε
πών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W

P/ST

20

Β1

8414.59.00

– – Άλλες

KG

5

A

8414.60.00

– Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια
πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm

P/ST

20

A

8414.80.00

– Άλλοι

P/ST

7,5

A

8414.90.00

– Μέρη

KG

7,5

A

84.15

Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν
ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της
θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται
και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να
ρυθμιστεί χωριστά
8415.10.00

– Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο
σώμα ή του τύπου «split-system» (διαιρούμενα συστήματα)

KG

20

Β1

8415.81.00

– – Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμι
κού κύκλου (αντιστρέψιμες αντλίες θερμότητας)

KG

20

Β1

8415.82.10

– – – Με ισχύ μικρότερη 72 000 BTU

P/ST

20

Β1

8415.82.90

– – – Με ισχύ τουλάχιστον 72 000 BTU

P/ST

5

A

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1861

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)
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γορία

8415.83.00

– – Χωρίς ψυκτική διάταξη

P/ST

20

A

8415.90.00

– Μέρη

KG

7,5

A

84.16

Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύ
σιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια· εστίες αυτόμα
τες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι
μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την
απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις
8416.10.00

– Καυστήρες υγρών καυσίμων

P/ST

5

A

8416.20.00

– Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι
μεικτοί καυστήρες

KG

5

A

8416.30.00

– Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προ
θάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές δια
τάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρό
μοιες διατάξεις

P/ST

5

A

8416.90.00

– Μέρη

KG

5

A

84.17

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμ
βάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί
8417.10.00

– Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επε
ξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων

P/ST

5

B22

8417.20.00

– Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας

P/ST

5

B22

8417.80.00

– Άλλοι

P/ST

5

B22

8417.90.00

– Μέρη

KG

5

Β 22

84.18

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και
συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο
εξοπλισμό· αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συ
σκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 84.15
8418.10.00

– Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που
έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες

P/ST

20

Β1

8418.21.00

– – Με συμπίεση

P/ST

20

Β1

8418.29.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

8418.30.00

– Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητι
κότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l

P/ST

20

C1

8418.50.00

– Άλλα έπιπλα (κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες τραπέζια και πα
ρόμοια έπιπλα) για την διατήρηση και την έκθεση προϊό
ντων, που ενσωματώνουν εξοπλισμό για την παραγωγή ψύ
χους

P/ST

5

Β 22

8418.61.00

– – Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές
τεχνητού κλίματος της κλάσης 84.15

P/ST

5

Β 22

8418.69.00

– – Άλλα

P/ST

5

Β 22
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8418.91.00

– – Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για
την παραγωγή ψύχους

KG

5

Β 22

8418.99.00

– – Άλλα

KG

7,5

Β21

84.19

Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρι
σμό (με εξαίρεση τους κλιβάνους και τις άλλες συσκευές της
κλάσης 85.14), για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που
απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψή
σιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση,
η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέγνωμα, η εξάτμιση, το ρά
ντισμα, η συμπύκνωση ή η ψύξη, άλλες από τις οικιακές συ
σκευές· θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμαν
σης ή συσσώρευσης
– Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή
συσσώρευσης:
8419.11.00

– – Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο

P/ST

5

A

8419.19.00

– – Άλλα

P/ST

5

A

8419.20.00

– Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων

P/ST

5

A

8419.31.00

– – Για γεωργικά προϊόντα

P/ST

5

A

8419.32.00

– – Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια

P/ST

5

A

8419.39.00

– – Άλλα

P/ST

5

A

8419.40.00

– Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση

KG

5

A

8419.50.00

– Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας

KG

5

A

8419.60.00

– Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλ
λων αερίων

P/ST

5

A

8419.81.00

– – Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρ
μανση των τροφίμων

P/ST

5

A

8419.89.00

– – Άλλα

KG

5

A

8419.90.00

– Μέρη

P/ST

5

A

84.20

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το
γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά
8420.10.00

– Καλάνδρες και έλαστρα

KG

5

A

8420.91.00

– – Κύλινδροι

KG

5

A

8420.99.00

– – Άλλα

KG

5

A
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στής (1)

Κατη
γορία

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια: συ
σκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:
– Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβά
νονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια και στεγνωτήρια:
8421.12.00

– Στραγγιστήρια και στεγνωτήρια για ασπρόρουχα

P/ST

5

A

8421.19.00

– – Άλλα

P/ST

5

A

8421.21.00

– – Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών

P/ST

5

A

8421.22.00

– – Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από
το νερό

P/ST

5

A

8421.23.00

– – Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες που
η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με
συμπίεση

P/ST

5

A

8421.29.00

– – Άλλα

P/ST

5

A

8421.31.00

– – Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με
ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση

P/ST

5

A

8421.39.00

– – Άλλα

P/ST

5

A

8421.91.00

– – για μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες

KG

5

A

8421.99.00

– – Άλλα

KG

5

A

84.22

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό
ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συ
σκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση ετι
κετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και
ανάλογων περιεκτών. Μηχανές και συσκευές για την επιπωμά
τωση. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συ
σκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχα
νών και συσκευών για συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο
φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του
άνθρακα στα ποτά
– Πλυντήρια πιάτων
8422.11.00

– – Οικιακού τύπου

P/ST

20

Β1

8422.19.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

8422.20.00

– Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καθαρισμό
ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων

P/ST

5

B22

8422.30.00

– Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το
επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών σε φιάλες, κουτιά,
σάκους ή άλλα δοχεία. Συσκευές και μηχανές για την εισα
γωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά

P/ST

5

B22

8422.40.00

Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία
εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και συ
σκευών για τη συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ)

P/ST

5

B22

8422.90.00

– Μέρη

KG

5

B22
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Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊό
ντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση
όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο.
Σταθμά για κάθε ζυγαριά
8423.10.00

– Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως

P/ST

20

Β1

8423.20.00

– Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων

P/ST

5

Α

8423.30.00

– Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες
για το σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων

P/ST

5

Α

8423.81.00

– – Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg

P/ST

5

Α

8423.82.00

– – Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερ
βαίνει τα 5 000 kg

P/ST

5

Α

8423.89.00

– – Άλλες

P/ST

5

Α

8423.90.00

– Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγί
σεως

KG

5

Α

84.24

Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση,
διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβε
στήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουρ
γούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχα
νές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρό
μοιες συσκευές εκσφενδονίσεως
8424.10.00

– Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι

P/ST

5

Α

8424.20.00

– Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα
ή ατμό και παρόμοιες συσκευές

P/ST

5

Α

8424.30.00

– Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και
παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως

P/ST

5

Α

8424.81.00

– – Για τη γεωργία ή την κηπουρική

P/ST

0

Α

8424.89.00

– – Άλλες

P/ST

5

Α

8424.90.00

– Μέρη

KG

0

Α

84.25

Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι εν γένει
– Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες·
8425.11.00

– – Με ηλεκτρικό κινητήρα

P/ST

5

B22

8425.19.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22
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στής (1)

Κατη
γορία

8425.31.00

– – Με ηλεκτρικό κινητήρα

P/ST

5

B22

8425.39.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

8425.41.00

– – Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία

P/ST

5

B22

8425.42.00

– – Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί

KG

5

B22

8425.49.00

– – Άλλοι

P/ST

5

B22

84.26

Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε
συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρεςπυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες,
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τρο
χοφόρα φορεία-γερανοί
– Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυ
ρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία-αρπά
γες για τη μετατόπιση υλικών:
8426.11.00

– – Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω
σε σταθερά υποθέματα

P/ST

5

B22

8426.12.00

– – Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τρο
χούς και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση
υλικών

P/ST

5

B22

8426.19.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

8426.20.00

– Γερανοί με πυργίσκο

P/ST

5

B22

8426.30.00

– Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες

P/ST

5

B22

8426.41.00

– – Πάνω σε ελαστικούς τροχούς

P/ST

5

B22

8426.49.00

– – Άλλοι

P/ST

5

B22

8426.91.00

– – Που είναι κατασκευασμένα για να συναρμολογούνται
πάνω σε οδικό όχημα

P/ST

5

B22

8426.99.00

– – Άλλοι

P/ST

5

B22

84.27

Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για
τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως
8427.10.00

– Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινη
τήρα

P/ST

5

Α

8427.20.00

– Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα

P/ST

5

Α

8427.90.00

– Άλλα

P/ST

5

Α

P/ST

5

B22

84.28

Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση,
εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές
σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι)
8428.10.00

– Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου

L 250/1866

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8428.20.00

– Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν
με πιεσμένο αέρα

P/ST

5

B22

8428.32.00

– – Άλλες, με κάδο

P/ST

5

B22

8428.33.00

– – Άλλες, με ταινία ή ιμάντα

P/ST

5

B22

8428.39.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

8428.40.00

– Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα πεζοδρόμια

P/ST

5

B22

8428.90.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

P/ST

5

B22

84.29

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτή
ρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια,
εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και
οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα
8429.11.00

– – Με ερπύστριες

P/ST

5

B22

8429.19.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

8429.20.00

– Ισοπεδωτήρες

P/ST

5

B22

8429.30.00

– Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)

P/ST

5

B22

8429.40.00

– Συμπιεστές και οδοστρωτήρες

P/ST

5

B22

8429.51.00

– – Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης

P/ST

5

B22

8429.52.00

– – Μηχανήματα στα οποία η υπερκατασκευή μπορεί να κάνει
περιστροφή 360°

P/ST

5

B22

8429.59.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

84.30

Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, ανα
μόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυ
κτά ή μέταλλα. Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασά
λων. Εκχιονιστήρες
8430.10.00

– Πασαλομπήχτες και μηχανές για την εκρίζωση των πασάλων

P/ST

5

B22

8430.31.00

– – Αυτοπροωθούμενες

P/ST

5

B22

8430.39.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8430.41.00

– – Αυτοπροωθούμενες

P/ST

5

B22

8430.49.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8430.50.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες

P/ST

5

B22

16.9.2016
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συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8430.61.00

– – Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση

P/ST

5

B22

8430.69.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

84.31

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 84.25 μέχρι
84.30
8431.10.00

– Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 84.25

KG

5

B22

8431.20.00

– Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 84.27

KG

5

B22

8431.31.00

– – Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκά
λες

KG

5

B22

8431.39.00

– – Άλλα

KG

5

B22

8431.41.00

– – Καδίσκοι, κάδοι, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λα
βίδες

KG

5

B22

8431.42.00

– – Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (angle
dozers)

KG

5

B22

8431.43.00

– – Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρί
σεων 8430.41 ή 8430.49

KG

5

B22

8431.49.00

– – Άλλα

KG

5

B22

84.32

Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δα
σοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδά
φους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των
πρασιών ή των αθλητικών γηπέδων
8432.10.00

– Άροτρα

P/ST

0

B22

8432.21.00

– – Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές)

P/ST

0

B22

8432.29.00

– – Άλλοι

P/ST

0

B22

8432.30.00

– Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης

P/ST

0

B22

8432.40.00

– Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμά
των

P/ST

0

B22

8432.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

KG

0

B22

8432.90.00

– Μέρη

KG

0

B22

P/ST

0

Β1

84.33

Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή
ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές. Κουρευτι
κές μηχανές χόρτου και μηχανές-δρεπάνια. Μηχανές για το κα
θάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών
προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της κλάσης
84.37
– Κουρευτικές μηχανές χόρτου:
8433.11.00

– – Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται
σε οριζόντιο επίπεδο
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8433.19.00

– – Άλλες

P/ST

0

Β1

8433.20.00

– Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρά
βδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα

P/ST

0

B22

8433.51.00

– – Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

P/ST

0

B22

8433.52.00

– – Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα

P/ST

0

B22

8433.53.00

– – Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων

P/ST

0

B22

8433.59.00

– – Άλλες

P/ST

0

B22

8433.60.00

– Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή
άλλων γεωργικών προϊόντων

P/ST

0

Α

8433.90.00

– Μέρη

KG

0

Α

84.34

Αμελκτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας
8434.10.00

– Αμελκτικές μηχανές

P/ST

5

B22

8434.20.00

– Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας

P/ST

5

B22

8434.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

84.35

Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και
συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων
ή παρόμοιων ποτών
8435.10.00

– Μηχανές και συσκευές

P/ST

5

B22

8435.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

84.36

Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική,
τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των
σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και τα εκκολαπτή
ρια και εκτροφεία πτηνοτροφίας
8436.10.00

– Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή
τροφικών μειγμάτων για ζώα

P/ST

5

Α

8436.21.00

– – Εκκολαπτήρια και αναθρεπτήρες

P/ST

5

Α

8436.29.00

– – Άλλα

KG

5

B22

8436.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

P/ST

5

B22

8436.91.00

– – Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας

KG

5

Α

8436.99.00

– – Άλλα

P/ST

5

Α

16.9.2016
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των
σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευ
ροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων,
άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμο
ποιείται στα αγροκτήματα
8437.10.00

Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των
σπόρων ή των οσπρίων

P/ST

0

B22

8437.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

KG

5

B22

8437.90.00

– Μέρη

KG

0

B22

84.38

Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ
βάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό του δασμολογίου της Μο
ζαμβίκης για την παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφί
μων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξα
γωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών
ή των ζωικών λαδιών ή λιπών
8438.10.00

– Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλα
στική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών

KG

5

B22

8438.20.00

– Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την πα
ρασκευή κακάου ή σοκολάτας

P/ST

5

B22

8438.30.00

– Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροποιία

P/ST

0

B22

8438.40.00

– Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία

P/ST

5

B22

8438.50.00

– Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων

P/ST

5

B22

8438.60.00

– Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λα
χανικών

P/ST

0

B22

8438.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

P/ST

5

B22

8438.90.00

– Μέρη

KG

0

B22

84.39

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από
ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή
την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού
8439.10.00

– Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώ
δεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη

P/ST

5

B22

8439.20.00

– Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή
του χαρτονιού

P/ST

5

B22

8439.30.00

– Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρ
τιού ή του χαρτονιού

P/ST

5

B22

8439.91.00

– – Μηχανές ή συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώ
δεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη

P/ST

5

B22

8439.99.00

Άλλες

P/ST

5

B22

L 250/1870
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βι
βλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ρά
ψιμο των φύλλων των βιβλίων
8440.10.00

– Μηχανές και συσκευές

P/ST

5

B22

8440.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

84.41

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμα
ζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου
8441.10.00

– Μηχανές κοπής

P/ST

5

B22

8441.20.00

– Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων

P/ST

5

B22

8441.40.00

– Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτόμαζα,
χαρτί ή χαρτόνι

P/ST

5

B22

8441.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

P/ST

5

B22

8441.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

84.42

Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία
των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για την παρασκευή ή κατα
σκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων,
κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Πλάκες για την εκτύ
πωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα
εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και
κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυ
ρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα)
8442.30.00

– Μηχανές, συσκευές και υλικό

KG

5

B22

8442.40.00

– Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού

KG

5

B22

8442.50.00

– Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλιν
δροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλά
κες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση
(π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα)

KG

5

B22

84.43

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυ
λίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 84.42.
Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, μηχανές τηλεομοιοτυ
πίας, έστω και σε συνδυασμό. Μέρη και εξαρτήματα
8443.11.00

– – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset), που
τροφοδοτούνται με πηνία

P/ST

5

B22

8443.12.00

– – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης όφσετ (offset) γρα
φείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων
22 × 36 cm ή λιγότερο όταν δεν είναι διπλωμένα

P/ST

5

B22

8443.13.00

– – Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset)

P/ST

5

B22

8443.15.00

– – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, άλλες
από εκείνες που τροφοδοτούνται με πηνία, με εξαίρεση
τις μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές

P/ST

5

B22

16.9.2016
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Κατη
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8443.16.00

– – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές

P/ST

5

B22

8443.17.00

– – Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές

P/ST

5

B22

8443.19.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8443.31.00

Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισσότε
ρες από τις ακόλουθες λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή ή
διαβίβαση στοιχείων με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας, που μπο
ρούν να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληρο
φοριών ή με δίκτυο

P/ST

5

B22

8443.32.00

– – Άλλες, ικανές να συνδέονται με αυτόματη μηχανή
επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο

P/ST

5

B22

8443.39.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8443.91.00

Μέρη και εξαρτήματα μηχανών και συσκευών εκτύπωσης μέσω
πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης
της κλάσης 84.42

P/ST

5

B22

8443.99.00

– Μέρη

KG

5

B22

8444.00.00

Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας),
τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών
ή τεχνητών υφαντικών υλών

P/ST

5

Α

84.45

Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές
για το κλώσιμο, τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών
υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των
υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή το ξετύλιγμα
των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των
υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των
κλάσεων 84.46 ή 84.47
– Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών
8445.19.00

– – Άλλες

P/ST

5

Α

8445.20.00

– Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών

P/ST

5

Α

8445.30.00

– Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών
υλών

P/ST

5

Α

8445.90.00

– Άλλες

P/ST

5

B22

84.47

Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την
κατασκευή τουλιών, δαντελών, κάθε είδους κεντημάτων, ται
νιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουφών
– Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικοί:
8447.11.00

– – Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 mm

P/ST

5

Α

8447.20.00

– Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμοπλέξιμο

P/ST

5

Α

8447.90.00

– Άλλοι

P/ST

5

Α
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συντελε
στής (1)
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γορία

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλά
σεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές
διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημονιού,
μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτή
ματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύ
ρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 84.44,
84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις
λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαΐτες, μιτάρια και πλαίσια
αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα)
– Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλά
σεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:
8448.19.00

– – Άλλες

P/ST

5

Α

8448.20.00

– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.44 ή
των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους

KG

5

Α

8448.32.00

– – Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών,
άλλα από τις επενδύσεις λαναριών

KG

5

Α

8448.39.00

– – Άλλα

KG

5

Α

8448.49.00

– – Άλλα

KG

5

Α

8448.51.00

– – Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο
σχηματισμό των βρόχων

KG

5

Α

8448.59.00

– – Άλλα

KG

5

Α

84.50

Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διά
ταξη στεγνώματος
– Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρό
ρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:
8450.11.00

– – Μηχανές εντελώς αυτόματες

P/ST

20

Β1

8450.12.00

– – Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένο φυγόκεντρο στραγγι
στήριο ή στεγνωτήριο

P/ST

20

Β1

8450.19.00

– – Άλλες

P/ST

20

Β1

8450.20.00

– Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρό
ρουχα, που υπερβαίνει τα 10 kg

P/ST

5

B22

8450.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

P/ST

5

Α

84.51

Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της κλά
σης 84.50) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το στράγγισμα, το
στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα (πρεσάρισμα) (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση,
τη βαφή, το κολλάρισμα, το τελείωμα, την επίχριση ή διαπό
τιση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντι
κές ύλες, και μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων ή
άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινοτάπητας (linoleum). Μηχα
νές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, το δίπλωμα, το κόψιμο
σε σχήματα ή το οδοντώματα των υφασμάτων
8451.10.00

– Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα

16.9.2016
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L 250/1873

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8451.21.00

– – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που
δεν υπερβαίνει τα 10 kg

P/ST

20

Α

8451.29.00

– – Άλλες

P/ST

5

Α

8451.30.00

– Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι πρέσες σταθεροποίησης

P/ST

5

Α

8451.40.00

– Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή

KG

5

Α

8451.50.00

– Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίπλωμα, κόψιμο
σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων

KG

5

Α

8451.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

P/ST

5

Α

8451.90.00

– Μέρη

KG

5

Α

84.52

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων
των βιβλίων της κλάσης 84.40. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα
ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτο
μηχανές
8452.10.00

– Ραπτομηχανές οικιακού τύπου

P/ST

5

Α

8452.21.00

– – Αυτόματες μονάδες

P/ST

5

Α

8452.29.00

– – Άλλες

P/ST

5

Α

8452.30.00

– Βελόνες για ραπτομηχανές

KG

5

Α

8452.40.00

Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη
τους

KG

5

Α

8452.90.00

– Άλλα μέρη ραπτομηχανών

KG

5

Α

84.53

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κα
τεργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρ
θωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα
γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές
8453.10.00

– Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την
κατεργασία των δερμάτων γενικά

KG

5

B22

8453.20.00

– Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση
των υποδημάτων

KG

5

B22

8453.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

KG

5

B22

8453.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

KG

5

B22

84.54

Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα,
κουτάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύ
τευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουρ
γία ή χυτήρια
8454.10.00

– Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα
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8454.90.00
84.55

Oνομασία του προϊόντος

– Μέρη

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

5

B22

Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών
8455.10.00

– Έλαστρα για σωλήνες

KG

5

B22

8455.21.00

– – Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για
θερμή και ψυχρή έλαση

KG

5

B22

8455.30.00

– Κύλινδροι ελάστρων

KG

5

B22

8455.90.00

– Άλλα μέρη

KG

5

B22

84.56

Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και
λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτο
νίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές
μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με
εκτόξευση πλάσματος
8456.10.00

– Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή
φωτονίων

P/ST

5

B22

8456.90.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

84.57

Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και
μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων
8457.10.00

– Κέντρα μονάδων επεξεργασίας

P/ST

5

B22

8457.20.00

– Μηχανές σταθερής θέσης

P/ST

5

B22

84.58

Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης)
που λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου
– Τόρνοι οριζόντιοι
8458.19.00

– – Άλλοι

P/ST

5

B22

8458.99.00

– – Άλλοι

P/ST

5

B22

84.59

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες
επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών,
φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών
ειδών με αφαίρεση μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπεριλαμ
βανομένων και των κέντρων τορνεύσεως) της κλάσης 84.58
8459.10.00

– Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες

P/ST

5

B22

8459.29.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8459.39.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

16.9.2016
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Oνομασία του προϊόντος

L 250/1875

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8459.40.00

– Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας

P/ST

5

B22

8459.51.00

– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

P/ST

5

B22

8459.59.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8459.69.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8459.70.00

– Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπει
ρωμάτων

P/ST

5

B22

84.60

Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακό
νισμα, την εκλέπτυνση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα
ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατεργασία των
μετάλλων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοή
θεια μυλόπετρων, λειαντικών ή προϊόντων γυαλίσματος, άλλες
από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών
της κλάσης 84.61
– Μηχανές για τη διόρθωση των επίπεδων επιφανειών, στις
οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες
μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm:
8460.11.00

– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

P/ST

5

B22

8460.19.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8460.21.00

– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

P/ST

5

B22

8460.29.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8460.39.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8460.40.00

– Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο

P/ST

5

B22

8460.90.00

– Άλλες

P/ST

5

B22

84.61

Μηχανές πλανίσματος, μέγκενες για λιμάρισμα, μηχανές εντο
μής, ενστίξεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδο
ντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορι
σμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με
αφαίρεση μετάλλου ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
8461.20.00

– Μέγκενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής

P/ST

5

B22

8461.30.00

– Μηχανές ενστίξεως

P/ST

5

B22

8461.40.00

– Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών

P/ST

5

B22

8461.50.00

– Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε
ορισμένο μήκος

P/ST

5

B22

8461.90.00

– Άλλες

P/ST

5

B22

L 250/1876

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

84.62

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρη
λάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους για την κατεργα
σία των μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως,
ισιώματος, πλανίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με
πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για
την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων,
άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω
8462.10.00

– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυ
ρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους

P/ST

5

B22

8462.21.00

– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

P/ST

5

B22

8462.29.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8462.39.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8462.49.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8462.91.00

– – Υδραυλικές πρέσες

P/ST

5

B22

8462.99.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

84.63

Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων ή
κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να
αφαιρούν ύλη
8463.10.00

– Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με κα
θορισμένη μορφή, συρμάτων ή παρόμοιων

P/ST

5

B22

8463.20.00

– Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώ
ματος με κύλισμα ή έλαση

P/ST

5

B22

8463.30.00

– Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρ
ματος

P/ST

5

B22

8463.90.00

– Άλλες

P/ST

5

B22

84.64

Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κερα
μευτικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοτσιμέντου
ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή
κατάσταση γυαλιού
8464.10.00

– Μηχανές πριονίσματος

P/ST

5

B22

8464.20.00

– Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα

P/ST

5

B22

8464.90.00

– Άλλες

KG

5

B22

P/ST

5

B22

84.65

Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχα
νές για το κάρφωμα, θηλύκωμα, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο
συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού,
του κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των σκληρών
πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών
8465.10.00

– Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύ
πους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των
επεξεργασιών αυτών

16.9.2016

Κεφά
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Oνομασία του προϊόντος

L 250/1877

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8465.91.00

– – Μηχανές πριονίσματος

P/ST

5

B22

8465.92.00

– – Μηχανές λείανσης ή πλανίσματος. Μηχανές εκγλυφής της
εσωτερικής επιφάνειας ή ράβδωσης

P/ST

5

B22

8465.93.00

– – Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κίσηρη ή
τη στίλβωση

P/ST

5

B22

8465.94.00

– – Μηχανές τοξοειδούς κάμψεως ή συναρμολόγησης

P/ST

5

B22

8465.95.00

– – Μηχανές διάτρησης ή εντομής

P/ST

5

B22

8465.96.00

– – Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα

P/ST

5

B22

8465.99.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

84.66

Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 84.56 μέ
χρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που
συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των ερ
γαλείων, οι συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαιρε
τικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογού
νται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργα
λεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων
8466.10.00

– Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρω
σης

KG

5

B22

8466.20.00

– Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία

KG

5

B22

8466.30.00

– Διατάξεις διαιρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρ
μολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία

KG

5

B22

8466.91.00

– – Για μηχανές της κλάσης 84.64

KG

5

B22

8466.92.00

– – Για μηχανές της κλάσης 84.65

KG

5

B22

8466.93.00

– – Για μηχανές των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61

KG

5

B22

8466.94.00

– – Για μηχανές των κλάσεων 84.62 ή 84.63

KG

5

B22

84.67

Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα, υδραυλικά ή
με ενσωματωμένο κινητήρα (ηλεκτρικό ή μη ηλεκτρικό), για
εργασία με το χέρι
– Με συμπιεσμένο αέρα:
8467.11.00

– – Περιστροφικά (έστω και κρουστικά)

KG

5

B22

8467.19.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

8467.21.00

– – Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβά
νονται και τα περιστροφικά

P/ST

5

B22

8467.22.00

– – Πριόνια

P/ST

5

B22

L 250/1878

Κεφά
λαιο
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Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8467.29.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

8467.81.00

– – Αλυσοπρίονα

P/ST

5

B22

8467.89.00

– – Άλλα

KG

5

B22

8467.91.00

– – Αλυσοπριόνων

KG

5

B22

8467.92.00

– – Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα

KG

5

B22

8467.99.00

– – Άλλα

KG

5

B22

84.68

84.69

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρό
πους, έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της
κλάσης 85.15. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέ
ριο, για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)
8468.10.00

– Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι

KG

5

B22

8468.20.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο

KG

5

B22

8468.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

KG

5

B22

8468.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

8469.00.00

Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης 84.43
και μηχανές για την επεξεργασία κειμένου

P/ST

7.5

B21

84.70

Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την κατα
γραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογι
στική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης
ταχυδρομικών τελών σε φάκελα αλληλογραφίας, μηχανές εκ
δόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν
και διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές
8470.10.00

– Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λει
τουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και
μηχανές τσέπης που περιλαμβάνουν υπολογιστική διάταξη
και μπορούν να καταγράφουν, αναπαράγουν και εμφανίζουν
πληροφορίες

P/ST

7.5

B21

8470.21.00

– – Που φέρουν όργανο αποτύπωσης

P/ST

7.5

B21

8470.29.00

– – Άλλες

P/ST

7.5

B21

8470.30.00

– Άλλες υπολογιστικές μηχανές

P/ST

7.5

B21

8470.50.00

– Αριθμητικά ταμεία

P/ST

7.5

B21

8470.90.00

– Άλλα

P/ST

7.5

B21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

84.71

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1879

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες
(στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης,
μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικο
ποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών
αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
8471.30.00

– Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, φορητές,
με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg και που περιλαμβά
νουν τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ένα
πληκτρολόγιο και μία οθόνη

P/ST

7.5

B21

8471.41.00

Που περιλαμβάνουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία κε
ντρική μονάδα επεξεργασίας, σε συνδυασμό ή μη με μία κε
ντρική μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου

P/ST

7.5

C21

8471.49.00

– – Άλλες, που διατίθενται με τη μορφή συστημάτων

P/ST

7.5

C21

8471.50.00

– Μονάδες επεξεργασίας εκτός από εκείνες των κωδι
κών 8471.41 ή 8471.49, που φέρουν ή όχι στο ίδιο περί
βλημα έναν ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων:
μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου

P/ST

7.5

B21

8471.60.00

– Μονάδες εισόδου ή εξόδου που μπορούν να περιέχουν στο
ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης

P/ST

7.5

B21

8471.70.00

– Μονάδες μνήμης

P/ST

7.5

Α

8471.80.00

– Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφο
ριών

P/ST

7.5

B21

8471.90.00

– – Άλλες

P/ST

7.5

B21

84.72

Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτο
γραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύν
σεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές δια
λογής, μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμά
των, συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιών, συσκευές για το
τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων)
8472.10.00

– Πολύγραφοι

P/ST

7.5

B21

8472.30.00

– Μηχανές για τη διαλογή, το δίπλωμα, την τοποθέτηση σε
φάκελο ή ταινία ταχυδρομείου, μηχανές ανοίγματος, κλεισί
ματος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για
την επικόλληση ή ακύρωση ενσήμων

P/ST

7.5

B21

8472.90.00

– Άλλες

P/ST

7.5

B21

84.73

Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα κα
λύμματα και τα παρόμοια) που προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 84.69 μέχρι
84.72
8473.10.00

– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.69

KG

7.5

B21

8473.21.00

– – Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρί
σεων 8470.10, 8470.21 ή 8470.29

KG

7.5

B21

L 250/1880

Κεφά
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Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8473.29.00

– – Άλλα

KG

7.5

B21

8473.30.00

– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.71

KG

7.5

B21

8473.40.00

– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.72

KG

7.5

B21

8473.50.00

– Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν εξίσου για μηχανές δύο ή περισσοτέρων από τις
κλάσεις 84.69 μέχρι 84.72

KG

7.5

B21

84.74

Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το δια
χωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανά
μειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στε
ρεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες
και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση
ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων,
των κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων
ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των
μητρών των χυτηρίων από άμμο
8474.10.00

– Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το
διαχωρισμό ή το πλύσιμο

KG

5

B22

8474.20.00

– Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή
την κονιοποίηση

KG

5

B22

8474.31.00

– – Μπετονιέρες και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέ
ντου

KG

5

B22

8474.32.00

– – Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα

KG

5

B22

8474.39.00

– – Άλλες

KG

5

B22

8474.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

KG

5

B22

8474.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

84.75

Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή
λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λα
μπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που
φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την
κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού
8475.10.00

– Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων
ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των
λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός
(φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα

KG

5

B22

8475.29.00

– – Άλλες

KG

5

B22

8475.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

P/ST

7.5

B21

84.76

Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμ
ματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμ
βάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων
– Αυτόματες μηχανές πώλησης ποτών
8476.21.00

– – Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης
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Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1881

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8476.81.00

– – Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης

P/ST

7.5

B21

8476.89.00

– – Άλλες

P/ST

7.5

B21

8476.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

84.77

Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή
των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις
ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού στο κεφάλαιο αυτό
8477.10.00

– Μηχανές για χύτευση με έγχυση

P/ST

5

B22

8477.20.00

– Μηχανές εξώθησης (extrudeuses)

P/ST

5

B22

8477.30.00

– Μηχανές για χύτευση με φύσημα

P/ST

5

B22

8477.40.00

– Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη
μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση

P/ST

5

B22

8477.51.00

– – Για χύτευση ή την αναγόμωση των επισώτρων ή για χύ
τευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων

P/ST

5

B22

8477.59.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8477.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

P/ST

5

B22

8477.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

84.78

Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση
του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού στο κεφάλαιο αυτό
8478.10.00

– Μηχανές και συσκευές

P/ST

5

B22

8478.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

84.79

Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφά
λαιο αυτό
8479.10.00

– Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή
ή ανάλογες εργασίες

P/ST

5

B22

8479.20.00

– Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των
ζωικών ή σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών

P/ST

5

B22

8479.30.00

– Πρέσες για την κατασκευή μοριοσανίδων ή ινοσανίδων από
ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συ
σκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού

KG

5

B22

8479.60.00

– Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση

P/ST

5

B22

L 250/1882

Κεφά
λαιο
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Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8479.81.00

– – Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμ
βάνονται και οι μασουρίστρες για το τύλιγμα των ηλε
κτρικών καλωδίων

P/ST

5

B22

8479.82.00

– – Για την ανάμειξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχι
σμό, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωμα
τοποίηση ή την ανατάραξη

P/ST

5

B22

8479.89.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8479.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

84.80

Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες.
Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα με
ταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή
τις πλαστικές ύλες
8480.10.00

– Πλαίσια χυτηρίου

P/ST

5

B22

8480.20.00

– Βάσεις για μήτρες

P/ST

5

B22

8480.30.00

– Μοντέλα για μήτρες

P/ST

5

B22

8480.41.00

– – Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

P/ST

5

B22

8480.49.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

8480.50.00

– Μήτρες για το γυαλί

P/ST

5

B22

8480.60.00

– Μήτρες για τις ορυκτές ύλες

P/ST

5

B22

8480.71.00

– – Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

P/ST

5

B22

8480.79.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

84.81

Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις,
ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία
περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατι
κές δικλείδες
8481.10.00

– Υποβιβαστές πίεσης

P/ST

7.5

B21

8481.20.00

– Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουρ
γούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα

P/ST

7.5

Α

8481.30.00

– Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης

P/ST

7.5

B21

8481.40.00

– Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας

P/ST

7.5

B21

8481.80.00

– Άλλες συσκευές

P/ST

7.5

B21

8481.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

16.9.2016
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L 250/1883

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή
με βελόνες
8482.10.00

– Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες)

P/ST

7.5

Α

8482.20.00

– Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνο
νται και οι συναρμολογήόεις κώνων και κωνικών κυλίνδρων

P/ST

7.5

Α

8482.30.00

– Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού

P/ST

7.5

Α

8482.40.00

– Ρουλεμάν με βελόνες

P/ST

7.5

Α

8482.50.00

– Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

P/ST

7.5

Α

8482.80.00

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρου
λεμάν

P/ST

7.5

Α

8482.91.00

– – Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες

P/ST

7.5

Α

8482.99.00

– – Άλλα

P/ST

7.5

Α

84.83

Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμ
βάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες)
και στρόφαλοι. Έδρανα και κουζινέτα. Οδοντωτοί τροχοί και
τροχοί τριβής. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους.
Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύ
τητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύ
ξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης,
στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές ρου
λεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους
8483.10.00

– Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περι
λαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι
άξονες) και στρόφαλοι

P/ST

7.5

B21

8483.20.00

– Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν

P/ST

7.5

B21

8483.30.00

– Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κου
ζινέτα

P/ST

7.5

B21

8483.40.00

– Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους
απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση
της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά. Ελικωτοί άξονες
με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλα
πλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περι
λαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης ρουλεμάν με κυλιν
δρικούς κυλίνδρους

P/ST

7.5

B21

8483.50.00

– Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι αυλακωτές τροχαλίες

P/ST

7.5

B21

8483.60.00

– Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνο
νται και οι αρθρωτές συναρμογές

P/ST

7.5

B21

8483.90.00

– Οδοντοτροχοί και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση
της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά. Μέρη

KG

7.5

B21

L 250/1884
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συν
δυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζο
νται σε σακουλάκια, φακέλους ή μηχανικές στεγανοποιητικές
συναρμογές
8484.10.00

– Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες)

P/ST

7.5

B21

8484.20.00

– Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές

P/ST

7.5

B21

8484.90.00

– Άλλες

P/ST

7.5

B21

84.86

Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται απο
κλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή πλινθωμάτων, ή δίσκων
(wafers) ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμέ
νων κυκλωμάτων ή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη.
Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 9 ση
μείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου του δασμολογίου της Μο
ζαμβίκης. Μέρη και εξαρτήματα
8486.10.00

– Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή πλινθωμάτων ή
δίσκων (wafers)

P/ST

7.5

B21

8486.20.00

– Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων με ημι
αγωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

P/ST

7.5

B21

8486.30.00

– Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων απεικό
νισης με επίπεδη οθόνη

P/ST

7.5

B21

8486.40.00

– Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 9
σημείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου του δασμολογίου της
Μοζαμβίκης

P/ST

7.5

B21

8486.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

7.5

B21

84.87

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε πε
ριλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό του δασμολογίου
της Μοζαμβίκης και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με
ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλε
κτρικά χαρακτηριστικά
8487.10.00

– Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους

P/ST

7.5

B21

8487.90.00

– Άλλα

KG

7.5

B21

85.01

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγ
κροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
8501.10.00

– Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W

P/ST

5

B22

8501.20.00

– Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W

P/ST

5

B22

8501.31.00

– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W

P/ST

5

B22

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1885

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8501.32.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει
τα 75 kW

P/ST

5

B22

8501.33.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει
τα 375 kW

P/ST

5

B22

8501.34.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW

P/ST

5

B22

8501.40.00

– Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί

P/ST

5

B22

8501.51.00

– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W

P/ST

5

B22

8501.52.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει
τα 75 kW

P/ST

5

B22

8501.53.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW

P/ST

5

B22

8501.61.00

– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA

P/ST

5

B22

8501.62.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει
τα 375 kVA

P/ST

5

B22

8501.63.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαί
νει τα 750 kVA

P/ST

5

B22

8501.64.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA

P/ST

5

B22

85.02

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατρο
πείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί
– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβο
λοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συ
μπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ):

85.03

8502.11.00

– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA

P/ST

5

B22

8502.12.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει
τα 375 kVA

P/ST

5

B22

8502.13.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA

P/ST

5

B22

8502.20.00

– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβο
λοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπιν
θήρες (κινητήρες εκρήξεως)

P/ST

5

B22

8502.31.00

– – Με αιολική ενέργεια

P/ST

5

B22

8502.39.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

8502.40.00

– Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

P/ST

5

B22

8503.00.00

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 85.01 ή 85.02

KG

5

B22

L 250/1886

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

85.04

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος
στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής
8504.10.00

– Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης

P/ST

5

B22

8504.21.00

– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA

P/ST

5

B22

8504.22.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαί
νει τα 10 000 kVA

P/ST

5

B22

8504.23.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA

P/ST

5

B22

8504.31.00

– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA

P/ST

5

B22

8504.32.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA αλλά δεν υπερβαίνει
τα 16 kVA

P/ST

5

B22

8504.33.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA αλλά δεν υπερβαίνει
τα 500 kVA

P/ST

5

B22

8504.34.00

– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA

P/ST

5

B22

8504.40.00

– Μετατροπείς ρεύματος στατικοί

P/ST

5

B22

8504.50.00

– Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής

P/ST

5

B22

8504.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

85.05

Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζο
νται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δί
σκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομα
γνητικές διατάξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, δια
τάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά.
Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης
– Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μό
νιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:
8505.11.00

– – Από μέταλλο

P/ST

5

B22

8505.19.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

8505.20.00

– Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας
και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά

P/ST

5

B22

8505.90.00

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

P/ST

5

B22

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

85.06

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1887

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών
8506.10.00

– – Με διοξείδιο του μαγγανίου

P/ST

7.5

B21

8506.30.00

– Με οξείδιο του υδραργύρου

P/ST

7.5

B21

8506.40.00

– Με οξείδιο του αργύρου

P/ST

7.5

B21

8506.50.00

– – Με λίθιο

P/ST

7.5

B21

8506.60.00

– Αέρα-ψευδαργύρου

P/ST

7.5

B21

8506.80.00

– Άλλες ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών

P/ST

7.5

B21

8506.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.07

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και
οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο
σχήμα
8507.10.00

– Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκί
νημα των εμβολοφόρων κινητήρων

P/ST

7.5

B21

8507.20.00

– Άλλοι συσσωρευτές με μόλυβδο

P/ST

7.5

B21

8507.30.00

– Με καδμιονικέλιο

P/ST

7.5

B21

8507.80.00

– Άλλοι συσσωρευτές

P/ST

7.5

B21

8507.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.08

Ηλεκτρικές σκούπες
– Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:
8508.11.00

– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 500 W, οι οποίες δια
θέτουν δοχείο συλλογής με χωρητικότητα που δεν υπερ
βαίνει τα 20 l

P/ST

20

Β1

8508.19.00

– – Άλλες

P/ST

20

Β1

8508.70.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.09

Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινη
τήρα, για οικιακή χρήση, άλλες από τις ηλεκτρικές σκούπες
της κλάσης 85.08
8509.40.00

– Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων. Συ
σκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών

P/ST

20

Β1

8509.80.00

– Άλλες συσκευές

KG

20

Β1

8509.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

L 250/1888

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

85.10

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Ξυριστικές μηχανές, μηχανές κουρέματος και αποτριχωτικές
συσκευές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
8510.10.00

– Ξυριστικές μηχανές

P/ST

20

Β1

8510.20.00

– Κουρευτικές μηχανές

KG

20

Β1

8510.30.00

– Αποτριχωτικές συσκευές

KG

20

Β1

8510.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.11

Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα
των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθή
ρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοη
λεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκι
νητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλά
κτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιού
νται με τους κινητήρες αυτούς
8511.10.00

– Αναφλεκτήρες αφής

P/ST

7.5

B21

8511.20.00

– Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοη
λεκτρικές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι

KG

7.5

B21

8511.30.00

– Διανομείς. Πηνία αφής

P/ST

7.5

B21

8511.40.00

– Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες

P/ST

7.5

B21

8511.50.00

– Άλλες γεννήτριες

P/ST

7.5

B21

8511.80.00

– Άλλες συσκευές

P/ST

7.5

B21

8511.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.12

Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση
τα είδη της κλάσης 85.39), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλε
κτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του
αχνού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυ
τοκίνητα
8512.20.00

– Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης

KG

7.5

B21

8512.30.00

– Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης

P/ST

7.5

B21

8512.40.00

– Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυ
στάλλων πάγου και του αχνού.

P/ST

7.5

B21

8512.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.13

Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουρ
γούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. (π.χ. με στή
λες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από
τις συσκευές φωτισμού της κλάσης 85.12
8513.10.00

– Λυχνίες

P/ST

20

Β1

8513.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

85.14

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1889

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους
οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επα
γωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανι
κές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με
επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες
8514.10.00

– Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση)

P/ST

5

Α

8514.20.00

– Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές
απώλειες

P/ST

5

Α

8514.30.00

– Άλλοι κλίβανοι

P/ST

5

Α

8514.40.00

– Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με
επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες

P/ST

5

Α

8514.90.00

– Μέρη

KG

5

Α

85.15

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρό
πους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις
οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται
με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες
δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρο
νίων, με μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλε
κτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κα
τάσταση μετάλλων ή μεταλλοκεραμικών συνθέσεων
– Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελα
φριά:
8515.11.00

– – Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης

P/ST

5

B22

8515.19.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8515.21.00

– – Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες

P/ST

5

B22

8515.29.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8515.31.00

– – Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες

P/ST

5

B22

8515.39.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

8515.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

P/ST

5

B22

8515.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

P/ST

20

Β1

85.16

Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό
για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη
θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες
χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμμωση (π.χ. στε
γνώματος, κατσαρώματος, θέρμανσης τσιμπίδων κατσαρώμα
τος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώ
ματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις.
Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της κλάσης 85.45
8516.10.00

– Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό
για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά

L 250/1890

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8516.21.00

– – Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση

P/ST

20

Β1

8516.29.00

– – Άλλοι

P/ST

20

Β1

8516.31.00

– – Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών

P/ST

20

Β1

8516.32.00

– – Άλλες συσκευές για την κόμμωση

P/ST

20

Β1

8516.33.00

– – Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών

P/ST

20

Β1

8516.40.00

– Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος

P/ST

20

Β1

8516.50.00

– Φούρνοι με μικροκύματα

P/ST

20

Β1

8516.60.00

– Άλλοι φούρνοι. Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβά
νονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψηστιέρες

P/ST

20

Β1

8516.71.10

– – – Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή
του τσαγιού χωρίς ατμολέβητα

P/ST

20

Β1

8516.71.20

– – – Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή
του τσαγιού με ατμολέβητα, μύλο καφέ και διάταξη
καθαρισμού για βιομηχανική χρήση

P/ST

5

B22

8516.71.90

– – – Άλλες

P/ST

20

Β1

8516.72.00

– – Φρυγανιέρες

P/ST

20

Β1

8516.79.00

– – Άλλες

P/ST

20

Β1

8516.80.00

– Θερμαντικές αντιστάσεις

KG

20

Β1

8516.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.17

Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβά
νονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρ
ματα δίκτυα. Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της
φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνο
νται οι συσκευές για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή ασύρ
ματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής), άλλες
από τις συσκευές των κλάσεων 84.43, 85.25, 85.27 ή 85.28
– Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμ
βάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα
ασύρματα δίκτυα:
8517.11.00

– – Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακου
στικό

P/ST

7.5

B21

8517.12.00

– – Τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα
δίκτυα

P/ST

7.5

B21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

8517.18.00

Oνομασία του προϊόντος

– – Άλλες

L 250/1891

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

P/ST

7.5

B21

– Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, ει
κόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι
συσκευές για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή ασύρματο δί
κτυο (τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής):
8517.61.00

– – Σταθμοί βάσης

P/ST

7.5

B21

8517.62.00

– – Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και τη μετάδοση ή
την αναγέννηση της φωνής, των εικόνων ή άλλων δεδομέ
νων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές μεταγωγής
και δρομολόγησης

P/ST

7.5

B21

8517.69.00

– – Άλλες

P/ST

7.5

B21

8517.70.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.18

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και
προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά κεφαλής και αυτιών,
έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυα
σμοί που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσό
τερα μεγάφωνα. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας.
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου
8518.10.00

– Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους

P/ST

20

Β1

8518.21.00

– – Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο

P/ST

20

Β1

8518.22.00

– – Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο

P/ST

20

Β1

8518.29.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

8518.30.00

– Ακουστικά κεφαλńς και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με
μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί που αποτελούνται
από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα

P/ST

20

Β1

8518.40.00

– Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας

P/ST

20

Β1

8518.50.00

– Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου

P/ST

20

Β1

8518.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.19

Συσκευές εγγραφής του ήχου. Συσκευές αναπαραγωγής του
ήχου. Συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου
8519.20.00

– Συσκευές που λειτουργούν με την εισαγωγή νομίσματος,
τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, κέρματος ή με
άλλο μέσο πληρωμής

P/ST

20

Β1

8519.30.00

– Συσκευές περιστροφής των δίσκων

P/ST

20

Β1

8519.81.00

– – Που χρησιμοποιούν μαγνητικό ή οπτικό υπόθεμα ή υπό
θεμα με ημιαγωγό

P/ST

20

Β1

L 250/1892

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

8519.89.00
85.21

Oνομασία του προϊόντος

– – Άλλες

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

P/ST

20

Β1

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές
8521.10.00

– Με μαγνητικές ταινίες

P/ST

20

Β1

8521.90.00

– Άλλες

P/ST

20

Β1

85.22

Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση απο
κλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των κλάσεων 85.19 έως
85.21
8522.10.00

– Φωνογραφικοί αναγνώστες

KG

20

Β1

8522.90.00

– Άλλοι

KG

7.5

B21

85.23

Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής
αποθήκευσης με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» (smart cards) και
άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες
εγγραφές, έστω και γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και
οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή
των δίσκων, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37
– Μαγνητικά υποθέματα:
8523.21.00

– – Κάρτες με μαγνητική λωρίδα

P/ST

7.5

B21

8523.29.10

– – – Σε κασέτες

P/ST

7.5

B21

8523.29.90

– – – Άλλες

P/ST

7.5

B21

8523.40.10

– – Για εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και τεχνικοεπαγγελματι
κούς σκοπούς

P/ST

7.5

B21

8523.40.90

– – Άλλες

P/ST

20

B21

– Υποθέματα με ημιαγωγό:
8523.51.00

– – Διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής αποθήκευσης
με ημιαγωγό

P/ST

7.5

B21

8523.52.00

– – «Έξυπνες κάρτες» (smart cards)

P/ST

7.5

B21

8523.59.00

– – Άλλες

P/ST

7.5

B21

8523.80.00

– Άλλες

P/ST

7.5

B21

P/ST

7.5

B21

85.25

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω
και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τη
λεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες
8525.50.00

– Συσκευές εκπομπής

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1893

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8525.60.00

– Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης

P/ST

7.5

B21

8525.80.00

– Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φω
τογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

P/ST

20

Β1

85.26

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συ
σκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού
8526.10.00

– Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ)

P/ST

5

B22

8526.91.00

– – Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας

P/ST

5

B22

8526.92.00

– – Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

P/ST

5

B22

85.27

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες,
στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή
8527.12.00

– – Ραδιοκασετόφωνα τσέπης

P/ST

20

Β1

8527.13.00

– – Άλλες συσκευές συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου

P/ST

20

Β1

8527.19.00

– – Άλλες

P/ST

20

Β1

8527.21.00

– – Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
του ήχου

P/ST

20

Β1

8527.29.00

– – Άλλες

P/ST

20

Β1

8527.91.00

– – Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
του ήχου

P/ST

20

Β1

8527.99.00

– – Άλλες

P/ST

20

Β1

85.28

Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προβολής, που δεν ενσωμα
τώνουν δέκτες τηλεόρασης. Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματω
μένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγ
γραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας
– Οθόνες απεικόνισης με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες
8528.41.00

– – Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλει
στικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληρο
φοριών της κλάσης 84.71

P/ST

7.5

B21

8528.49.00

– – Άλλες

P/ST

20

C1

8528.51.00

– – Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλει
στικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληρο
φοριών της κλάσης 84.71

P/ST

7.5

B21

L 250/1894

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

8528.59.00

Oνομασία του προϊόντος

– – Άλλες

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

P/ST

20

C1

– Μηχανές προβολής:
8528.61.00

– – Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλει
στικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληρο
φοριών της κλάσης 84.71

P/ST

7.5

B21

8528.69.00

– – Άλλες

P/ST

20

C1

– Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης
για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
του ήχου ή εικόνας:
8528.71.00

– – Που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διάταξη
οπτικής ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης

P/ST

20

C1

8528.73.00

– – Άλλες, μονόχρωμες

P/ST

20

Β1

85.29

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28
8529.10.10

– – Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύ
ρια για τις συσκευές των κλάσεων 85.25 και 85.26

P/ST

7.5

B21

8529.90.10

– – Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά
ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525.50,
8525.60 και 85.26

P/ST

7.5

B21

8529.90.90

– – Άλλα

P/ST

7.5

B21

85.30

Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για
τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για
σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες
οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις
ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της κλάσης 86.08)
8530.10.00

– Άλλες συσκευές

P/ST

5

B22

8530.80.00

– Άλλες συσκευές

P/ST

5

B22

8530.90.00

– Μέρη

KG

5

B21

85.31

Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης
(π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες,
ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής
ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των κλάσεων 85.12 ή 85.30
8531.10.00

– Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία
κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές

P/ST

5

B22

8531.20.00

– Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με
υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους (LED)

P/ST

5

B22

8531.80.00

– – Άλλες συσκευές

P/ST

5

B22

8531.90.00

– Μέρη

KG

5

B21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

85.32

Oνομασία του προϊόντος
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Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι
8532.10.00

Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά
δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ
αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0,5 kvar (πυκνωτές ισχύος)

KG

7.5

B21

8532.22.00

– Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο

KG

7.5

B21

8532.29.00

– – Άλλοι

KG

7.5

B21

8532.30.00

– Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι

KG

7.5

B21

8532.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.33

85.34

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμ
βάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα)
8533.10.00

– Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε
στρώση

KG

7.5

B21

8533.29.00

– – Άλλοι

KG

7.5

B21

8533.39.00

– – Άλλοι

KG

7.5

B21

8533.40.00

– Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται
οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα)

KG

7.5

B21

8533.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

8534.00.00

Τυπωμένα κυκλώματα

KG

7.5

B21

85.35

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία,
διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμά
των (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακο
πής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό
της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, πρίζες και
άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει
τα 1 000 V
8535.10.00

– Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφά
λειες

KG

7.5

B21

8535.21.00

– – Για τάση κατώτερη των 72,5 kV

KG

7.5

B21

8535.29.00

– – Άλλες

KG

7.5

B21

8535.30.00

– Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή
του ρεύματος

KG

7.5

B21

8535.40.00

– Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης,
αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού

KG

7.5

B21

8535.90.00

– Άλλα

KG

7.5

B21

L 250/1896
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Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία,
διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλώμα
των [π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι,
διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλε
κτρισμού, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλε
κτρικών λαμπτήρων (ντουί) και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύν
δεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V. Σύνδεσμοι για
οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών
8536.10.00

– Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφά
λειες

KG

7.5

B21

8536.20.00

– Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος

KG

7.5

B21

8536.30.00

– Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλω
μάτων

KG

7.5

B21

8536.41.00

– – Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V

KG

7.5

B21

8536.49.00

– – Άλλες

KG

7.5

B21

8536.50.00

– Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή
του ρεύματος

KG

7.5

B21

8536.61.00

– – Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί)

KG

7.5

B21

8536.70.00

– Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών

KG

7.5

B21

8536.90.00

– Άλλες συσκευές

KG

7.5

B21

85.37

Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα οποία πε
ριλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς)
και άλλες βάσεις που φέρουν πολλές συσκευές των κλά
σεων 85.35 ή 85.36, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύμα
τος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν ενσω
ματωμένα όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς επί
σης και συσκευές ψηφιακού ελέγχου εκτός από τις συσκευές
μεταγωγής της κλάσης 85.17
8537.10.00

– Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V

KG

7.5

B21

8537.20.00

– Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V

KG

7.5

B21

85.38

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή
κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 85.35, 85.36 ή 85.37
8538.10.00

Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέ
ματα της κλάσης 85.37, χωρίς τις συσκευές τους

KG

7.5

B21

8538.90.00

– Άλλα

KG

7.5

B21

85.39

Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης,
στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία
«φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» και οι λαμπτήρες και σω
λήνες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες
τόξου
8539.10.00

– Είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι»

P/ST

7.5

B21

8539.21.00

– – Αλογόνων, βολφραμίου

P/ST

7.5

B21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1897

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8539.22.00

– – Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με
τάση που υπερβαίνει τα 100 V

P/ST

7.5

B21

8539.29.00

– – Άλλοι

P/ST

7.5

B21

8539.31.00

– – Φθορισμού, θερμής καθόδου

P/ST

7.5

B21

8539.32.00

Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ή νατρίου, λαμπτήρες μετάλ
λων αλογονιδίων

P/ST

7.5

B21

8539.39.00

– – Άλλοι

P/ST

7.5

B21

– Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες.
Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου
8539.41.00

– – Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου

P/ST

7.5

B21

8539.49.00

– – Άλλοι

P/ST

7.5

B21

8539.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.40

Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής
καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού,
ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου,
σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες
για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες
της κλάσης 85.39
– Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συ
σκευές προβολής εικόνων βίντεο:
8540.11.00

– – Έγχρωμες

P/ST

7.5

B21

8540.12.00

– – Μονόχρωμες

P/ST

7.5

B21

8540.20.00

– Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρα
σης. Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων.
Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου

P/ST

7.5

B21

8540.40.00

Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, μονόχρωμοι. Σωλή
νες οπτικής παρουσίασης γραφικών, έγχρωμοι, με βήμα φω
σφορίζουσας κοκκιδιωτής οθόνης μικρότερο από 0,4 mm

P/ST

7.5

B21

8540.50.00

Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, μονόχρωμοι

P/ST

7.5

B21

8540.60.00

– Άλλοι καθοδικοί σωλήνες

P/ST

7.5

B21

P/ST

7.5

B21

– Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνετρον,
κλύστρον, σωλήνες προοδευτικών κυμάτων, καρκινοτρόν),
με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που ελέγχονται με
πλέγμα
8540.71.00

– – Μάγνετρον

L 250/1898

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8540.72.00

– – Κλύστρον

P/ST

7.5

B21

8540.79.00

– – Άλλα

P/ST

7.5

B21

8540.89.00

– – Άλλα

P/ST

7.5

B21

8540.99.00

– – Άλλα

P/ST

7.5

B21

85.41

Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημι
αγωγό. Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες
περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συν
αρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε
πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός. Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί
συναρμολογημένοι
8541.10.00

– Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εκπο
μπής φωτός

KG

7.5

B21

8541.29.00

– – Άλλες

KG

7.5

B21

8541.30.00

– Θυρίστορ, διάκ και τριάκ, άλλα από τις φωτοευαίσθητες
διατάξεις

KG

7.5

B21

8541.40.00

Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμ
βάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολο
γημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες.
Δίοδοι εκπομπής φωτός

KG

7.5

B21

8541.50.00

– Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό

KG

7.5

B21

8541.60.00

– Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι

KG

7.5

B21

8541.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

85.42

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα
– Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:
8542.31.00

– – Επεξεργαστές και ελεγκτές, έστω και συνδυασμένοι με
μνήμες, μετατροπείς, λογικά κυκλώματα, ενισχυτές, ωρο
λογιακά κυκλώματα και κυκλώματα συγχρονισμού ή
άλλα κυκλώματα

P/ST

7.5

B21

8542.32.00

– – Μνήμες

P/ST

7.5

B21

8542.33.00

– – Ενισχυτές

P/ST

7.5

B21

8542.39.00

– Άλλοι

P/ST

7.5

B21

8542.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

85.43

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1899

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λει
τουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλ
λού στο κεφάλαιο αυτό του δασμολογίου της Μοζαμβίκης
8543.10.00

– Επιταχυντές σωματιδίων

P/ST

5

B22

8543.20.00

– Γεννήτριες σημάτων

P/ST

5

B22

8543.30.00

– Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή
ηλεκτροφόρησης

P/ST

5

B22

8543.70.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

P/ST

5

B22

8543.90.00

– Μέρη

KG

5

B22

85.44

Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξο
νικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω
και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι
με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτε
λούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν
φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια
σύνδεσης
– Σύρματα για περιτύλιξη:
8544.11.00

– – Χαλκού

KG

7.5

Α

8544.19.00

– – Άλλα

KG

7.5

Α

8544.20.00

– Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί
αγωγοί

KG

7.5

Α

8544.30.00

– Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες
από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφο
ρικά μέσα

KG

7.5

Α

8544.42.00

– – Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης

KG

7.5

Α

8544.49.10

– – – Ηλεκτρικοί αγωγοί, χωρίς επίχριση ή επάλειψη

KG

2.5

Α

8544.49.90

– – – Άλλοι

KG

7.5

Α

8544.60.10

– – – Ηλεκτρικοί αγωγοί, χωρίς επίχριση ή επάλειψη

KG

2.5

Α

8544.60.90

– – – Άλλοι

KG

7.5

Α

8544.70.00

– Καλώδια από οπτικές ίνες

KG

7.5

Α

KG

7.5

Α

85.45

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες
για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη
ή άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις
– Ηλεκτρόδια:
8545.11.00

– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους

L 250/1900

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8545.19.00

– – Άλλα

KG

7.5

Α

8545.20.00

– Ψήκτρες

KG

7.5

Α

8545.90.00

– Άλλες

KG

7.5

Α

85.46

Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση
8546.20.00

– Από κεραμικό

KG

7.5

B21

8546.90.00

– Άλλοι

KG

7.5

B21

85.47

Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από
μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια
συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα
στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 85.46. Μονωτικοί σω
λήνες και τα συνδετικά τεμάχιά τους, από κοινά μέταλλα, που
έχουν μονωθεί εσωτερικά
8547.10.00

– Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό

KG

7.5

B21

8547.20.00

– Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες

KG

7.5

B21

8547.90.00

– Άλλα

KG

7.5

B21

85.48

Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και
ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συ
στοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευ
τές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομά
ζονται ή περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο του δα
σμολογίου της Μοζαμβίκης
8548.10.00

– Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών
και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και
συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσω
ρευτές

KG

7.5

B21

8548.90.00

– Άλλα

KG

7.5

B21

87.01

Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλά
σης 87.09)
8701.90.10

– – Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών

P/ST

0

B22

8701.90.90

– – Άλλοι

P/ST

5

B22

P/ST

5

C22

87.04

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων
– – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους
5 t:
8704.21.10

– – – Με διπλή καμπίνα και ανοιχτού τύπου, με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 3 200 cm3

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1901

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8704.21.90

– – – Με διπλή καμπίνα και ανοιχτού τύπου, με κυλινδρισμό
που υπερβαίνει τα 3 200 cm3

P/ST

5

C22

8704.22.00

– – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 t
αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 t

P/ST

5

C22

8704.23.00

– – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 t

P/ST

5

C22

8704.90.00

– Άλλα

P/ST

5

B22

P/ST

5

B22

87.05

Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που
είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή
εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημά
των, αυτοκίνητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά,
φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκί
νητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκί
νητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια]
8705.90.00

87.08

– Άλλα
Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλά
σεων 87.01 μέχρι 87.05

8708.40.00

– Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους

P/ST

7.5

B21

8708.50.00

– Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης
της κίνησης και άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήμα
τος. Μέρη αυτών

P/ST

7.5

B21

8708.70.00

– Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους

P/ST

7.5

B21

8708.80.00

– Συστήματα ανάρτησης και τα μέρη τους [στα οποία περι
λαμβάνονται οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)]

P/ST

7.5

B21

– Άλλα μέρη και εξαρτήματα.
8708.91.00

– – Ψυγεία και τα μέρη τους

P/ST

7.5

B21

8708.92.00

– – Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης. Μέρη αυτών

P/ST

7.5

B21

8708.94.00

– – Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως.
Μέρη αυτών

P/ST

7.5

B21

8708.95.00

– – Αερόσακοι με σύστημα φουσκώματος. Μέρη αυτών

P/ST

7.5

B21

8708.99.00

– – Άλλα

P/ST

7.5

C21

P/ST

20

Β1

87.11

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδή
λατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο
καλάθι (side-car). Πλάγια καλάθια (side-cars)
8711.20.00

– Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό
που υπερβαίνει τα 50 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα
250 cm3

L 250/1902

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

87.16

88.01

89.02

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

8716.31.00

– – Δεξαμενές

P/ST

5

B22

8801.00.00

Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα, αιωρόπτερα και
άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχα
νική προώθηση

P/ST

2.5

Β1

Μέρη των συσκευών των κλάσεων 88.01 ή 88.02
8803.30.00

– Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων

KG

0

B21

8901.10.00

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια που έχουν
κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματα
γωγά (φέρι-μποτ)

BRT

2.5

B22

8901.90.00

– Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία
που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώ
πων και εμπορευμάτων

BRT

2.5

B22

8902.00.00

Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την
επεξεργασία και την κονσερβοποίηση των προϊόντων της
αλιείας

KG

2.5

B22

89.03

89.04

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχή
ματα. Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα. Τα μέρη τους

88.03

89.01

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή
αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό
8903.10.00

– Φουσκωτές

P/ST

2.5

Β1

8903.91.20

– – Πλοία ιστιοφόρα με βοηθητικό κινητήρα

P/ST

2.5

Β1

8903.92.00

– – Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μη
χανή

P/ST

2.5

Β1

8903.99.00

– – Άλλα

P/ST

2.5

Β1

8904.00.00

Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά

KG

2.5

B22

P/ST

2.5

B22

KG

2.5

B22

89.05

Πλοία-φάροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και
άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοΐα έχει δευτερεύουσα ση
μασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές. Εξέ
δρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες
8905.90.00

89.06

– Άλλα
Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά
πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κου
πιά

8906.90.00
89.07

– Άλλα
Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κι
βώτια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες και υφαλοδείκτες)

8907.10.00

– Σχεδίες φουσκωτές

KG

2.5

B22

8907.90.00

– Άλλες

KG

2.5

B22

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

90.01

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1903

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές
ίνες άλλα από εκείνα της κλάσης 85.44. Ύλες πόλωσης σε
φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και
οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία
οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα
από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο
9001.10.00

– Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες

KG

7.5

B21

9001.30.00

– Φακοί επαφής

P/ST

7.5

B21

9001.40.00

– Φακοί για ματογυάλια από γυαλί

P/ST

0

B21

9001.50.00

– Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες

P/ST

2.5

B21

9001.90.00

– Άλλοι

KG

7.5

B21

90.02

Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από
κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα
από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά
– Αντικειμενικοί:
9002.11.00

– Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογρα
φικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυν
σης

P/ST

20

Β1

9002.19.00

– – Άλλοι

P/ST

20

Β1

9002.20.00

– Φίλτρα

P/ST

20

Β1

9002.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

90.03

Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους
– Σκελετοί:
9003.11.00

– – Από πλαστικές ύλες

P/ST

0

Α

9003.19.00

– – Από άλλες ύλες

P/ST

2.5

B21

9003.90.00

– Μέρη

KG

2.5

B21

90.04

Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρό
μοια είδη
9004.10.00

– Ματογυάλια ηλίου

P/ST

20

Β1

9004.90.00

– Άλλα

KG

2.5

Α

L 250/1904

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

90.05

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο,
αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους.
Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις
συσκευές ραδιοαστρονομίας
9005.10.00

– Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία

P/ST

7.5

Β1

9005.80.00

– Άλλα όργανα

P/ST

20

Β1

9005.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι
βάσεις)

KG

7.5

Β1

90.06

Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παρα
γωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση, με
εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της κλά
σης 85.39
9006.10.00

– Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται
για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης

P/ST

20

Β1

9006.30.00

Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για
την υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέ
ταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια
ή υπηρεσίες σήμανσης

P/ST

20

Β1

9006.40.00

– Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύ
πωση

P/ST

20

Β1

– Άλλες φωτογραφικές μηχανές:
9006.51.00

– – Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ
σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 mm

P/ST

20

Β1

9006.52.00

– – Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των
35 mm

P/ST

20

Β1

9006.53.00

– – Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm

P/ST

20

Β1

9006.59.00

– – Άλλες

P/ST

20

Β1

9006.61.00

– – Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του
αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία «φλας ηλεκτρονι
κά»)

P/ST

20

Β1

9006.69.00

– – Άλλες

P/ST

20

Β1

9006.91.00

– – Για μηχανές λήψης

P/ST

20

Β1

9006.99.00

– – Άλλες

KG

20

Β1

P/ST

20

Β1

90.07

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με
ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου
– Μηχανές λήψης:
9007.11.00

– – Για φιλμ πλάτους μικρότερου από 16 mm ή για φιλμ
«double 8mm»

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1905

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

9007.19.00

– – Άλλες

P/ST

20

Β1

9007.20.00

– Συσκευές προβολής

P/ST

20

Β1

9007.91.00

– – Για μηχανές λήψης

P/ST

20

Β1

9007.92.00

– – Για μηχανές προβολής

KG

20

Β1

90.08

Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές
μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης
9008.10.00

– Μηχανές προβολής διαφανειών (σλάιντς)

P/ST

20

Β1

9008.30.00

– Άλλες μηχανές προβολής εικόνων

P/ST

20

Β1

9008.40.00

– Φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

P/ST

20

Β1

9008.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

7.5

Β1

90.10

Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά εργαστήρια (περιλαμβα
νομένων και των κινηματογραφικών), που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό του δασμο
λογίου της Μοζαμβίκης. Νεγκατοσκόπια. Οθόνες για προβο
λές
9010.10.00

Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογρα
φικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφι
κού χαρτιού σε κυλίνδρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των
φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κυλίνδρους από φωτογρα
φικό χαρτί

P/ST

7.5

B21

9010.50.00

– Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογρα
φικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια

P/ST

7.5

B21

9010.60.00

– Οθόνες για προβολές

P/ST

7.5

B21

9010.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

P/ST

7.5

B21

90.11

Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικρο
σκόπια για τη φωτομικρογραφία, την κινηματοφωτομικρογρα
φία ή τη μικροπροβολή
9011.10.00

– Μικροσκόπια στερεοσκοπικά

P/ST

5

B22

9011.20.00

– Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματο
φωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή

P/ST

5

B22

9011.80.00

– Άλλα μικροσκόπια

P/ST

5

B22

9011.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

5

B22

L 250/1906

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

90.12

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της
περίθλασης
9012.10.00

Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της
περίθλασης

P/ST

5

B22

9012.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

5

B22

90.13

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη
που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από
τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτι
κής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
στο παρόν κεφάλαιο του δασμολογίου της Μοζαμβίκης
9013.10.00

– Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για
μηχανές, συσκευές ή όργανα του παρόντος κεφαλαίου ή
του τμήματος XVI του δασμολογίου της Μοζαμβίκης

P/ST

20

Β1

9013.20.00

– Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser)

P/ST

20

Β1

9013.80.00

– Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα

P/ST

20

Β1

90.14

Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσι
πλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας
9014.10.00

– Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσι
πλοΐας

KG

7.5

B21

9014.20.00

– Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσι
πολοΐα (άλλα από τις πυξίδες)

P/ST

7.5

B21

9014.80.00

– Άλλα όργανα και συσκευές

P/ST

7.5

B21

9014.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

7.5

B21

90.15

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας,
χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας,
υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυ
ξίδες. Τηλέμετρα
9015.10.00

– Τηλέμετρα

P/ST

7.5

B21

9015.20.00

– Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα

P/ST

7.5

B21

9015.30.00

– Στάθμες

P/ST

7.5

B21

9015.40.00

– Όργανα και συσκευές εικονομετρίας

KG

7.5

B21

16.9.2016

Κεφά
λαιο

90.16

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1907

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

9015.80.00

– Άλλα όργανα και συσκευές

P/ST

7.5

B21

9015.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

7.5

B21

9016.00.00

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 cg ή λιγότερο, με ή χωρίς
σταθμά

KG

7.5

B21

90.17

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχε
δίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών ερ
γαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης
του μήκους, για χρήση με το χέρι [π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, με
τρητές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρητές πάχους], που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο
αυτό
9017.10.00

– Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα

P/ST

7.5

B21

9017.20.00

– Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού

P/ST

7.5

Β1

9017.30.00

– Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πά
χους κάθε είδους

P/ST

7.5

B21

9017.80.00

– Άλλα όργανα

KG

7.5

B21

9017.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

7.5

B21

90.18

Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές
ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτι
κές δοκιμασίες
– Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολού
θησης των φυσιολογικών παραμέτρων):
9018.11.00

– – Ηλεκτροκαρδιογράφοι

P/ST

5

B22

9018.12.00

– – Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ)

P/ST

5

B22

9018.13.00

– – Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντο
νισμό

P/ST

5

B22

9018.19.00

– – Άλλες

P/ST

5

B22

9018.20.00

– Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων

P/ST

5

B22

– Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και πα
ρόμοια όργανα:
9018.31.00

– – Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες

KG

5

B22

9018.32.00

– – Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χει
ρουργικές ραφές

KG

5

B22

L 250/1908
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Κωδικός ΕΣ

9018.39.00

Oνομασία του προϊόντος

– – Άλλες

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

KG

5

B22

– Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική:
9018.41.00

– – Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή
βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό

KG

5

B22

9018.49.00

– – Άλλες

KG

5

B22

9018.50.00

– Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας

KG

5

B22

9018.90.00

– Άλλα όργανα και συσκευές

KG

5

B22

90.19

90.20

Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συ
σκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθερα
πείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, ανα
πνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συ
σκευές για αναπνευστική θεραπεία
9019.10.00

– Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συ
σκευές ψυχοτεχνικής

KG

5

B22

9019.20.00

– Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης
χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συ
σκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για ανα
πνευστική θεραπεία

KG

5

B22

9020.00.00

Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αε
ρίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέ
ρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος

KG

5

B22

90.21

Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερί
τσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές
για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη
διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές
που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισά
γονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση
μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας
9021.10.00

– Συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα

KG

0

B22

9021.21.00

– – Τεχνητά δόντια

KG

0

B22

9021.29.00

– – Άλλα

KG

0

B22

9021.31.00

– – Προθέσεις αρθρώσεων

P/ST

0

B22

9021.39.00

– – Άλλες

KG

0

B22

9021.40.00

– Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με
εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα

P/ST

0

B22

9021.90.00

– Άλλες

KG

0

B22

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

90.22

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1909

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτι
νοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χει
ρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβά
νονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι
σωλήνες για ακτίνες X και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτί
νων X, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστα
τευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια
είδη για την εξέταση ή θεραπεία
– Συσκευές ακτίνων X, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουρ
γική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:

90.23

9022.12.00

– – Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή

P/ST

5

B22

9022.14.00

– – Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές χρήσεις

P/ST

5

B22

9022.19.00

Για άλλες χρήσεις

P/ST

5

B22

9022.21.00

– – Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνια
τρική

P/ST

5

B22

9022.29.00

– – Για άλλες χρήσεις

P/ST

5

B22

9022.30.00

– Σωλήνες για ακτίνες X

P/ST

5

B22

9022.90.00

– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτή
ματα

KG

5

B22

9023.00.00

Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί
για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα
για άλλες χρήσεις

KG

5

B22

90.24

Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού,
συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των
υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλα
στικών υλών)
9024.10.00

– Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων

KG

5

B22

9024.80.00

– Άλλες μηχανές και συσκευές

P/ST

5

B22

9024.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

5

B22

90.25

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα
που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμε
τρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέ
σματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους
– Θερμόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:
9025.11.00

– – Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων

P/ST

5

B22

9025.19.00

– – Άλλα

P/ST

5

B22

L 250/1910

Κεφά
λαιο

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

9025.80.00

– Άλλα όργανα

KG

5

B22

9025.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

5

B22

90.26

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παρο
χής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρα
κτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής,
δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαί
ρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 90.14, 90.15,
90.28 ή 90.32
9026.10.00

– Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης
των υγρών

P/ST

5

B22

9026.20.00

– Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης

P/ST

5

B22

9026.80.00

– Άλλα όργανα και συσκευές

P/ST

5

B22

9026.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

5

B22

90.27

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ.
πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων
ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους,
του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή πα
ρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της
στάσης για φωτογράφηση). Μικροτόμοι
9027.10.00

– Αναλυτές αερίων ή καπνών

P/ST

5

B22

9027.30.00

– Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι
που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές,
IR)

KG

5

B22

9027.50.00

– Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές
ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)

KG

5

B22

9027.80.00

– Άλλα όργανα και συσκευές

KG

5

B22

9027.90.00

– Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα

P/ST

5

B22

90.28

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περι
λαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών
9028.10.00

– Μετρητές αερίων

P/ST

7.5

B21

9028.20.00

– Μετρητές υγρών

P/ST

7.5

B21

9028.30.00

– Μετρητές ηλεκτρισμού

P/ST

7.5

B21

9028.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

7.5

B22

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

90.29

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1911

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής,
ταξίμετρα, μετρητές της απόστασης που έχει διανυθεί, βηματό
μετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα
από εκείνα των κλάσεων 90.14 ή 90.15. Στροβοσκόπια
9029.10.00

– Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές της
απόστασης που έχει διανυθεί, βηματόμετρα και παρόμοιοι
μετρητές

P/ST

7.5

B21

9029.20.00

– Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβο
σκόπια

P/ST

7.5

B21

9029.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

7.5

B21

90.30

Παλμογράφοι, αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συ
σκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών.
Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινο
βολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών
ιονισμού
9030.10.00

– Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των
ακτινοβολιών ιονισμού

P/ST

7.5

B21

9030.20.00

– Παλμογράφοι και παλμογράφοι με διάταξη καταγραφής

P/ST

7.5

B21

9030.31.00

– – Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής

P/ST

7.5

B21

9030.32.00

– – Πολύμετρα, με διάταξη καταγραφής

P/ST

7.5

B21

9030.33.00

– – Άλλα, χωρίς διάταξη καταγραφής

P/ST

7.5

B21

9030.39.00

– – Άλλα, με διάταξη καταγραφής

P/ST

7.5

B21

9030.40.00

– Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την
τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, κερδόμετρα,
παραμορφωσίμετρα, ψοφόμετρα)

P/ST

7.5

B21

– Άλλα όργανα και συσκευές
9030.83.00

– – Άλλα, με διάταξη καταγραφής

P/ST

7.5

B21

9030.84.00

– – Άλλα, με διάταξη καταγραφής

P/ST

7.5

B21

9030.89.00

– – Άλλα

P/ST

7.5

B21

9030.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

7.5

B21

P/ST

7.5

B21

90.31

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφά
λαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)
9031.10.00

– Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών

L 250/1912

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

9031.30.00

– Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)

P/ST

7.5

B21

9031.49.00

– – Άλλα

KG

7.5

B21

9031.80.00

– Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα

KG

7.5

B21

9031.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

7.5

B21

90.32

90.33

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτό
ματο έλεγχο
9032.10.00

– Θερμοστάτες

P/ST

7.5

B21

9032.20.00

– Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης)

P/ST

7.5

B21

9032.81.00

– – Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα

P/ST

7.5

B21

9032.89.00

– – Άλλα

P/ST

7.5

B21

9032.90.00

– Μέρη και εξαρτήματα

KG

7.5

B21

9033.00.00

Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ
βάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές,
όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90 του δασμολογίου της Μο
ζαμβίκης

KG

7.5

B21

91.01

Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα
(κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα
με πολύτιμα μέταλλα
– Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέρ
γεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:
9101.11.00

– – Με μηχανική απεικόνιση μόνο

P/ST

20

Β1

9101.19.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

9101.21.00

– – Με αυτόματο κούρδισμα

P/ST

20

Β1

9101.29.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

9101.91.00

– – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

P/ST

20

Β1

9101.99.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

P/ST

20

Β1

91.02

Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα
από εκείνα της κλάσης 91.01
– Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέρ
γεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:
9102.11.00

– – Με μηχανική απεικόνιση μόνο

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1913

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

9102.12.00

– – Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

P/ST

20

Β1

9102.19.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

9102.21.00

– – Με αυτόματο κούρδισμα

P/ST

20

Β1

9102.29.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

9102.91.00

– – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

P/ST

20

Β1

9102.99.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

91.03

91.04

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό
ρολογιού τσέπης ή χεριού
9103.10.00

– Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

P/ST

20

Β1

9103.90.00

– Άλλα

P/ST

20

Β1

9104.00.00

Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια,
για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα

KG

20

Β1

91.05

Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συ
σκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνον του
ρολογιού τσέπης ή χεριού
– Ξυπνητήρια:
9105.11.00

– – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

P/ST

20

Β1

9105.19.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

9105.21.00

– – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

P/ST

20

Β1

9105.29.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

9105.91.00

– – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

P/ST

20

Β1

9105.99.00

– – Άλλα

P/ST

20

Β1

91.06

91.07

Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρο
λογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια ση
μείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και
ώρας, μετρητές ωρών)
9106.10.00

– Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερο
μηνίας και ώρας και μετρητές ωρών

P/ST

20

Β1

9106.90.00

– Άλλα

P/ST

20

Β1

9107.00.00

Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν
την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με
ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα

KG

20

Β1

L 250/1914

Κεφά
λαιο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κωδικός ΕΣ

91.09

Oνομασία του προϊόντος

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι,
άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού
– Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια
9109.19.00

– – Άλλοι

P/ST

7.5

B21

9109.90.00

– Άλλοι

P/ST

7.5

B21

91.11

Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των κλά
σεων 9101 ή 9102 και τα μέρη τους
9111.80.00

– Άλλες κάσες (κελύφη)

P/ST

7.5

B21

9111.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

91.12

Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη
τους
9112.20.00

– Πλαίσια και θαλαμίσκοι

P/ST

7.5

B21

9112.90.00

– Μέρη

KG

7.5

B21

91.13

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους
9113.20.00

– Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρω
μένα

KG

20

Β1

9113.90.00

– Άλλα

KG

20

Β1

91.14

Άλλα υλικά ωρολογοποιίας
9114.10.00

– Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή

KG

7.5

B21

9114.20.00

– Πέτρες

KG

7.5

B21

9114.90.00

– Άλλες

KG

7.5

B21

P/ST

7.5

Β1

92.01

Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν)
και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων
9201.90.00

92.02

– Άλλα
Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες)

9202.10.00

– Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι

P/ST

7.5

Β1

9202.90.00

– Άλλα

P/ST

7.5

Β1

16.9.2016

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

92.05

92.06

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Oνομασία του προϊόντος

L 250/1915

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες,
γκάιντες)
9205.90.00

– Άλλα

KG

7.5

Β1

9206.00.00

Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυ
λόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (ma
racas)]

P/ST

7.5

Β1

92.07

Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να με
γεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθά
ρες, ακορντεόν)
9207.10.00

– Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν

P/ST

7.5

Β1

9207.90.00

– Άλλα

P/ST

7.5

Β1

92.08

Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργα
νέτα (λατέρνες), μηχανικά ωδικά πτηνά, μουσικά πριόνια και
άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη
κλάση του κεφαλαίου αυτού του δασμολογίου της Μοζαμβί
κης. Σφυρίχτρες κάθε τύπου, βούκινα και άλλα όργανα κλήσης
ή ειδοποίησης πνευστά
9208.10.00

– Μουσικά κουτιά

KG

7.5

Β1

9208.90.00

– Άλλα

KG

7.5

Β1

92.09

Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ.
κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρου
σης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύ
που
9209.30.00

– Αρμονικές χορδές

KG

7.5

Β1

9209.94.00

– – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλά
σης 92.07

KG

7.5

Β1

9209.99.00

– – Άλλα

KG

7.5

Β1

KG

20

Β1

P/ST

0

Α

94.05

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προ
βολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φω
τεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν
μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομά
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
9405.40.00

95.06

– Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού
Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλα
σικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνεται
και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφά
λαιο αυτό. Πισίνες κάθε είδους
– Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή
της επιτραπέζιας αντισφαίρισης

9506.62.00

– – Φουσκωτές

L 250/1916

Κεφά
λαιο

Κωδικός ΕΣ

9506.69.00
95.07

Oνομασία του προϊόντος

– – Άλλες

16.9.2016

Μονάδα

Γενικός
συντελε
στής (1)

Κατη
γορία

P/ST

0

Α

Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρ
μίδι. Απόχες για κάθε χρήση. Δολώματα (άλλα από εκείνα των
κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη κυνηγίου
9507.20.00

– Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμιδιού
(παράμολα)

KG

5

B22

9507.90.00

– Άλλα

KG

5

B22

P/ST

20

Β1

96.03

Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών,
συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες για χρήση με το
χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια
από φτερά. Παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας.
Βύσματα και κύλινδροι για βαφή. Καθαριστήρες υγρών επιφα
νειών από καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες
9603.29.00

96.09

96.10

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

– – Άλλα
Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της κλάσης 96.08), λεπτές
ράβδοι γραφίτη για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από
χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιά
σεις, κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών

9609.10.00

– Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα

KG

0

Α

9610.00.00

Πλάκες από σχιστόλιθο και πίνακες για γράψιμο ή σχεδίαση,
έστω και με πλαίσιο

KG

0

Α

(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 23 παράγραφος 3, η στήλη αυτή χρησιμεύει μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς.

16.9.2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τα γεωργικά προϊόντα και οι αντίστοιχες ποσότητες αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα.
Ποσότητες αναφοράς (μετρικοί τόνοι) (1)
Δασμολογικές
κλάσεις

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Έτος 4

Έτος 5

Έτος 6

Έτος 7

Έτος 8

Έτος 9

Έτος 10

Έτος 11

Έτος 12

Βρώσιμα εντόσθια
1

02061090

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

2

02062100*

700

770

840

910

980

1 050

1 120

1 190

1 260

1 330

1 400

1 470

3

02062900*

4

02063000

100

110

121

133

146

161

5

02064900*

6 000

6 600

7 200

7 800

8 400

9 000

11 000 12 100 13 200 14 300 15 400 16 500 17 600 18 700 19 800 20 900 22 000 23 100
177

195

214

236

259

285

9 600 10 200 10 800 11 400 12 000 12 600

Επεξεργασμένα σιτηρά
6

11041910*

475

522

574

632

695

764

841

925

1 018

1 120

1 232

1 355

7

11042910

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

8

11071010*

464

511

562

618

680

748

822

905

995

1 094

1 203

1 324

9

11072010

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

10

11081110

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

Παρασκευάσματα κρέατος
11

16021000

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

12

16025030

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

13

16025040

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

14

16029020

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

Γάλα εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας (UHT) ή «μακράς διαρκείας»
15

04011007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

16

04012007*

311

342

377

414

456

501

551

606

667

733

807

887

17

04014007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

18

04015007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

L 250/1918

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.9.2016

Ποσότητες αναφοράς (μετρικοί τόνοι) (1)
Δασμολογικές
κλάσεις

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Έτος 4

Έτος 5

Έτος 6

Έτος 7

Έτος 8

Έτος 9

Έτος 10

Έτος 11

Έτος 12

Αγγουράκια και ελιές διατηρημένες
19

20011000*

1 022

1 124

1 237

1 360

1 496

1 646

1 810

1 991

2 191

2 410

2 651

2 916

20

20019010*

359

395

435

478

526

579

637

700

770

847

931

1 024

Σοκολάτα
21

180631*

3 000

3 300

3 600

3 900

4 200

4 500

4 800

5 100

5 400

5 700

6 000

6 300

22

180632*

800

880

960

1 040

1 120

1 200

1 280

1 360

1 440

1 520

1 600

1 680

23

180690*

6 000

6 600

7 200

7 800

8 400

9 000

9 600 10 200 10 800 11 400 12 000 12 600

(1) Για τις δασμολογικές κλάσεις που σημειώνονται με αστερίσκο, στην περίπτωση που η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας είναι μετά το
2015, η ποσότητα αναφοράς για το έτος 1 είναι ο μέσος όρος των εισαγωγών των προηγούμενων τριών (3) ετών από την ΕΕ στη SACU. Οι ποσότητες ανα
φοράς για τα επόμενα έτη (μετά το έτος 1) αναπροσαρμόζονται αναλογικά προς τις ποσότητες αναφοράς του παρόντος πίνακα.

16.9.2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΛΝΣ
Τα ελευθερωμένα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 37 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.
Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή

1

0207.12.10

Κατεψυγμένο κρέας πουλερικών του είδους Gallus domesticus απαλλαγμένο από τα οστά με μηχανικά
μέσα, μη τεμαχισμένο

2

0207.12.20

Κατεψυγμένα σφάγια (εκτός από λαιμούς και εντόσθια) πουλερικών του είδους Gallus domesticus, των
οποίων όλα τα τεμάχια έχουν αφαιρεθεί, μη τεμαχισμένα

3

0207.12.90

Κατεψυγμένα πουλερικά του είδους Gallus domesticus, μη τεμαχισμένα, [εκτός από κατεψυγμένο
κρέας απαλλαγμένο από τα οστά με μηχανικά μέσα και κατεψυγμένα σφάγια (εκτός από λαιμούς και
εντόσθια) των οποίων όλα τα τεμάχια έχουν αφαιρεθεί].

4

0207.14.20

Κατεψυγμένα βρώσιμα εντόσθια πουλερικών του είδους Gallus domesticus

5

0207.14.90

Κατεψυγμένα τεμάχια πουλερικών του είδους Gallus domesticus (εκτός από τεμάχια χωρίς οστά)

6

0401.10.07

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν πρόσθετη ζά
χαρη ή άλλα γλυκαντικά: περιεκτικότητας κατά μάζα σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 τοις
εκατό: γάλα UHT

7

0409.00

Μέλι φυσικό

8

0708.10

Μπιζέλια (Pisum sativum), με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

9

0710.29

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα
[εκτός από μπιζέλια (Pisum sativum) και φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)]

10

0710.30

Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες), κατεψυγμένα

11

0710.40

Γλυκό καλαμπόκι, άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο

12

0710.90

Μείγματα λαχανικών, άβραστα ή βρασμένα στον ατμό ή στο νερό, κατεψυγμένα

13

0711.20

Ελιές, διατηρημένες προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο
οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή
τους, αλλά ακατάλληλες για κατανάλωση στην κατάσταση που βρίσκονται

14

0711.40

Αγγούρια και αγγουράκια, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, σε θειω
μένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί
προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά ακατάλληλα για κατανάλωση στην κατάσταση που βρίσκονται

15

0711.51

Μανιτάρια του γένους Agaricus διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, σε
θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλι
στεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά ακατάλληλα για κατανάλωση στην κατάσταση που βρίσκο
νται

16

0712.20

Κρεμμύδια ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς
παρασκευασμένα

17

1102.90.90

Αλεύρια δημητριακών (εκτός από τα αλεύρια σιταριού, σμιγαδιού, σίκαλης, καλαμποκιού, ρυζιού,
σόργου και βρώμης)

18

1105.10

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από πατάτες

L 250/1920
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Περιγραφή

19

1517.10.10

Μαργαρίνη που περιέχει > 10 % αλλά ≤ 15 % κατά μάζα των λιπαρών ουσιών του γάλακτος (εκτός
από ρευστή μαργαρίνη)

20

1517.10.90

Μαργαρίνη (εκτός από ρευστή μαργαρίνη), άλλα

21

1517.90.10

Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από κλάσματα διαφόρων
λιπών ή λαδιών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα
> 10 % έως ≤ 15 % [εκτός από βρώσιμα λίπη ή λάδια και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρο
γονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω
και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα.

22

1517.90.20

Βρώσιμο μείγμα παρασκευασμάτων μαγειρικών που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορ
μών)

23

1602.32.10

Πολτός πουλερικών του είδους Gallus domesticus, παρασκευασμένος ή διατηρημένος

24

1602.32.90

Κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα από πουλερικά του είδους Gallus domesticus, παρασκευασμένα
ή διατηρημένα, άλλα από πολτούς (εκτός από λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα, ομοιογενοποιημένα
παρασκευάσματα και παρασκευάσματα από συκώτι)

25

1602.39.10

Πολτός πουλερικών της κλάσης 01.05, εκτός των πουλερικών του είδους Gallus domesticus ή γάλων,
παρασκευασμένος ή διατηρημένος

26

1603.00.10

Εκχυλίσματα κρέατος (εκτός από το κρέας φάλαινας)

27

1806.10

Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

28

1806.20.10

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο, που παρουσιάζονται σε πλακί
δια, τεμάχια ή ράβδους > 2 kg είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες
μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο > 2 kg, σοκολάτα και ζαχαρώδη παρα
σκευάσματα που περιέχουν κακάο

29

1806.20.90

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο, που παρουσιάζονται σε πλακί
δια, τεμάχια ή ράβδους > 2 kg είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες
μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο > 2 kg, άλλα

30

1806,31

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, σε πλακίδια, τεμάχια ή ράβδους ≤ 2 kg,
γεμιστά

31

1806.32

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, σε πλακίδια, τεμάχια ή ράβδους ≤ 2 kg,
όχι γεμιστά)

32

1902.11

Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, που περιέχουν
αυγά

33

1902.19

Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα που δεν περιέχουν
αυγά

34

1905.20

Ψωμί με καρυκεύματα και παρόμοια παρασκευάσματα, με ή χωρίς κακάο

35

1905.32

Γκόφρες και γκοφρέτες

36

1905.40

Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα
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37

2003.10.10

Μανιτάρια του γένους Αgaricus, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα
(εκτός από έτοιμα γεύματα)

38

2003.90.90

Μανιτάρια παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ [εκτός από μανιτάρια του γένους
Agaricus και κατεψυγμένα (εκτός από έτοιμα γεύματα)]

39

2004.90.30

Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένες

40

2004.90.40

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata), παρασκευασμένο ή διατηρημένο χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ,
κατεψυγμένο

41

2005.51

Φασόλια (Vigna spp. και Phaseolus spp.), με λοβό, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό
οξύ (εκτός από τα κατεψυγμένα)

42

2005.59

Φασόλια (Vigna spp. και Phaseolus spp.), χωρίς λοβό, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή
οξικό οξύ (εκτός από τα κατεψυγμένα)

43

2005.60

Σπαράγγια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ (εκτός από τα κατεψυγμένα)

44

2005.80

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata), παρασκευασμένο ή διατηρημένο χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ
(εκτός από κατεψυγμένο)

45

2007,10

Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα γλυκών κουταλιού, ζελέδων, μαρμελάδων, πολτών και πάστας
καρπών ή φρούτων, που λαμβάνονται με βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών

46

2007.91

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, από εσπεριδοειδή,
που λαμβάνονται με βράσιμο, είτε περιέχουν είτε όχι πρόσθετη ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά (εκτός από
ομογενοποιημένα παρασκευάσματα της διάκρισης 2007.10)

47

2009.69

Χυμός σταφυλιού (συμπεριλαμβανομένου μούστου σταφυλιών), με αξία Brix που υπερβαίνει το 30

48

2009.79

Χυμός μήλων με αξία Brix που υπερβαίνει το 20

49

2009.89.50

Χυμοί φρούτων, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
(εκτός από εκείνους που περιέχουν αλκοόλη, μείγματα, καθώς και χυμοί εσπεριδοειδών, ανανά, ντομά
τας, σταφυλιών, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, μήλα, μακρόκαρπα μύρ
τιλλα, ακτινίδια, ρόδια, κεράσια και πασιφλόρα)

50

2009.90.10

Μείγματα χυμών φρούτων, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, που δεν έχουν υπο
στεί ζύμωση, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (εκτός από εκείνους που περιέχουν
αλκοόλη)

51

2203.00.90

Μπίρα από βύνη, εκτός της παραδοσιακής αφρικανικής μπίρας, όπως ορίζεται στη συμπληρωματική
σημείωση 1 του κεφαλαίου 22

52

3401.20

Σαπούνι σε μορφές άλλες από μπάρα, κέικ, τεμάχια ή σχήματα σε μήτρα

53

3406,00

Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη

54

4818.10

Χαρτί υγείας σε κυλίνδρους, με πλάτος ≤ 36 cm
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55

4818.20

Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών από
χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή πλέγματα κυτταρινικών ινών

56

4818.30

Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες
ινών κυτταρίνης

57

4818.90

Χαρτί, χαρτοβάμβακας ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, των τύπων που χρησιμοποιούνται
για οικιακή χρήση ή για χρήσεις υγιεινής, σε κυλίνδρους πλάτους ≤ 36 cm, ή κομμένα σε καθορι
σμένα μεγέθη και σχήματα· αντικείμενα από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες
από ίνες κυτταρίνης οικιακής χρήσης, υγιεινής ή για νοσοκομεία [εκτός από χαρτί υγείας, χαρτομά
ντηλα, μαντήλια και πετσέτες καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντηλα, πετσέτες φαγητού, πετσέτες
(σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής]

58

6601.99

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-μπαστούνια για τη
βροχή (εκτός από ομπρέλες με τηλεσκοπική λαβή για τη βροχή, ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και πα
ρόμοια είδη και ομπρέλες- παιχνίδια)

59

9607.11

Κλείστρα (φερμουάρ) με δόντια από κοινά μέταλλα

60

9607.19

Κλείστρα (φερμουάρ) (εκτός από φερμουάρ με δόντια από κοινά μέταλλα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΕΕ

Τα προϊόντα και οι τομείς προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 60 στοιχείο β) και στο άρθρο 65 στοιχείο ε) απαριθ
μούνται κατωτέρω.
A: Για την εναρμόνιση των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ:
Ψάρια, προϊόντα αλιείας, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, νωπά ή μεταποιημένα
Βοοειδή, πρόβατα και πουλερικά
Νωπό κρέας
Μεταποιημένα προϊόντα με βάση το κρέας
Δημητριακά
Λαχανικά και μπαχαρικά
Ελαιούχοι σπόροι
Καρύδες
Κοπρά
Σπέρματα βαμβακιού
Αραχίδες
Ταπιόκα (cassava)
Μπίρα, χυμοί
Αποξηραμένα και κονσερβοποιημένα φρούτα
B: Για εξαγωγή από τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στην ΕΕ:
Ψάρια, προϊόντα αλιείας και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, νωπά ή μεταποιημένα
Βοδινό κρέας και προϊόντα με βάση το βοδινό κρέας
Άλλα προϊόντα με βάση το κρέας
Φρούτα και καρποί
Λαχανικά
Κομμένα άνθη
Καφές
Ζάχαρη
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1
Για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους
διοικητικής συνεργασίας
Ευρετήριο
ΤΙΤΛΟΣ I:

Γενικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ
1.

ΤΙΤΛΟΣ II:

Ορισμοί

Ορισμός της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής»

ΑΡΘΡΑ
2.

Γενικές απαιτήσεις

3.

Διμερής σώρευση

4.

Διαγώνια σώρευση

5.

Σώρευση σε σχέση με ύλες που υπόκεινται σε δασμολογική απαλλαγή ΜΕΚ
στην ΕΕ

6.

Σώρευση σε σχέση με ύλες καταγωγής άλλων χωρών που απολαμβάνουν
προτιμησιακή πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στην ΕΕ

7.

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

8.

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

9.

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

10. Μονάδα χαρακτηρισμού
11. Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία
12. Συνδυασμοί προϊόντων
13. Ουδέτερα στοιχεία

ΤΙΤΛΟΣ III:

Εδαφικές προϋποθέσεις

ΑΡΘΡΑ
14. Αρχή της εδαφικότητας
15. Μη αλλοίωση
16. Λογιστικός διαχωρισμός
17. Αποστολή ζάχαρης
18. Εκθέσεις

ΤΙΤΛΟΣ IV:

Πιστοποιητικό καταγωγής

ΑΡΘΡΑ
19. Γενικές απαιτήσεις
20. Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1
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21. Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1
22. Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1
23. Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 βάσει
προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής
24. Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τόπου καταγωγής
25. Εγκεκριμένος εξαγωγέας
26. Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής
27. Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής
28. Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές
29. Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής
30. Διαδικασία πληροφόρησης για τις ανάγκες της σώρευσης
31. Δικαιολογητικά έγγραφα
32. Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων
33. Διαφορές και λάθη εκτύπωσης
34. Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ V:

Ρυθμίσεις για τη διοικητική συνεργασία

ΑΡΘΡΑ
35. Διοικητικοί όροι για την υπαγωγή προϊόντων στην παρούσα συμφωνία
36. Κοινοποίηση στις τελωνειακές αρχές
37. Αμοιβαία συνδρομή
38. Επαλήθευση των πιστοποιητικών καταγωγής
39. Επαλήθευση των δηλώσεων προμηθευτών
40. Διευθέτηση διαφορών
41. Κυρώσεις
42. Ελεύθερες ζώνες
43. Παρεκκλίσεις

ΤΙΤΛΟΣ VI:

Θέουτα και Μελίγια

ΑΡΘΡΟ
44. Ειδικοί όροι

ΤΙΤΛΟΣ VII:

Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΑ
45. Αναθεώρηση και εφαρμογή των κανόνων καταγωγής
46. Παραρτήματα
47. Εφαρμογή του πρωτοκόλλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1:

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1:

Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διεξάγονται επί μη
καταγόμενων υλών προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει το παρασκευαζόμενο
προϊόν τον χαρακτήρα καταγωγής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ(α) ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1: Παρεκκλίσεις από τον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται
να διενεργούνται σε μη καταγόμενες ύλες, ώστε το παραχθέν προϊόν να μπορεί
να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2
του παρόντος πρωτοκόλλου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1:

Έντυπο πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1:

Δήλωση τόπου καταγωγής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V A ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1: Δήλωση του προμηθευτή για τα προϊόντα με προτιμησιακό χαρακτήρα
καταγωγής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Β ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1: Δήλωση προμηθευτή για προϊόντα χωρίς προτιμησιακό χαρακτήρα καταγωγής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1:

Δελτίο πληροφοριών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1:

Έντυπο αίτησης παρέκκλισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1: Υπερπόντιες χώρες και εδάφη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1:

Προϊόντα για τα οποία οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 του παρόντος
πρωτοκόλλου διατάξεις σώρευσης ισχύουν μετά την 1η Οκτωβρίου 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1:

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1:

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για το Πριγκιπάτο της Ανδόρρας
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου:
α)

κάθε αναφορά σε αρσενικό γένος συνεπάγεται ταυτόχρονα αναφορά και σε θηλυκό γένος και αντίστροφα·

β)

«κατασκευή/παρασκευή»: κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων της συναρμολόγησης ή ειδικών
εργασιών·

γ)

«ύλη»: κάθε συστατικό, πρώτη ύλη, κατασκευαστικό στοιχείο, μέρος κ.λπ. που χρησιμοποιείται για την κατασκευή/
παρασκευή του προϊόντος·

δ)

«προϊόν»: το προϊόν που κατασκευάζεται, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική
εργασία·

ε)

«εμπορεύματα»: τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα·

στ) «δασμολογητέα αξία»: η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας του 1994 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας
του ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία·
ζ)

«τιμή εκ του εργοστασίου»: η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή, στην ΕΕ ή σε
κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, στου οποίου την επιχείρηση διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο
ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι
οποίοι επιστράφηκαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος·
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η)

«αξία υλών»: η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν
αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες
αυτές στην ΕΕ ή στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ·

θ)

«αξία καταγόμενων υλών»: η αξία αυτών των υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο η), που εφαρμόζεται κατ' αναλογία·

ι)

«προστιθέμενη αξία»: για τους σκοπούς του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου, η τιμή εκ του εργοστασίου, αφού
αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία κάθε ενσωματωθείσας ύλης η οποία είναι καταγωγής των άλλων χωρών ή εδαφών που
αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου στα οποία εφαρμόζεται σώρευση ή, αν η δασμολογητέα
αξία δεν είναι γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επαληθεύσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές
στην ΕΕ ή σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ·

ια) «προστιθέμενη αξία»: για τους σκοπούς του άρθρου 43 του παρόντος πρωτοκόλλου, η τιμή εκ του εργοστασίου αφού
αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία κάθε ενσωματωθείσας ύλης η οποία εισάγεται στο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ το οποίο ζητά
παρέκκλιση ή, αν η δασμολογητέα αξία δεν είναι γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επαληθεύσιμη τιμή
που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην ΕΕ ή σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ·
ιβ) «κεφάλαια», «κλάσεις» και «διακρίσεις»: τα κεφάλαια, οι κλάσεις με τετραψήφιο κωδικό και οι διακρίσεις με εξαψήφιο
κωδικό που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία που αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης
εμπορευμάτων, το οποίο αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως «εναρμονισμένο σύστημα» ή «ΕΣ»·
ιγ) «υπαγόμενος»: αναφέρεται στην ταξινόμηση προϊόντος ή ύλης σε συγκεκριμένο κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση·
ιδ) «αποστολή/φορτίο αποστολής»: τα προϊόντα τα οποία είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον
παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνον έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα μέχρι
τον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο·
ιε) «εδάφη»: περιλαμβάνονται τα χωρικά ύδατα·
ιστ) «ΥΧΕ»: οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα VIII·
ιζ) «άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΑΚΕ»: όλα τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, με εξαίρεση τα κράτη ΣΟΕΣ
της ΚΑΜΑ, τα οποία έχουν εφαρμόσει, τουλάχιστον προσωρινά, ΣΟΕΣ με την ΕΕ.
ιη) «δήλωση προμηθευτή»: δήλωση του προμηθευτή που αφορά τον χαρακτήρα των προϊόντων σε σχέση με τους κανόνες
καταγωγής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εξαγωγείς ως αποδεικτικό στοιχείο, ιδίως για την υποστήριξη αιτήσεων
έκδοσης πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, ή ως βάση για τη δήλωση τόπου καταγωγής.
ιθ) «η παρούσα συμφωνία»: η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών
της, αφενός, και, αφετέρου, των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Άρθρο 2
Γενικές απαιτήσεις

1.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται προϊόντα καταγωγής ΕΕ:

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 7 του παρόντος πρωτοκόλλου·
β) τα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ αλλά περιέχουν και ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ' αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην ΕΕ επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 8
του παρόντος πρωτοκόλλου.
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2.
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται προϊόντα καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της
ΚΑΜΑ:
α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου σε κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ κατά την έννοια του άρθρου 7 του παρόντος
πρωτοκόλλου·
β) τα προϊόντα που παράγονται σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και στα οποία έχουν ενσωματωθεί ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στο εν λόγω
κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ κατά την έννοια του άρθρου 8 του παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 3
Διμερής σώρευση
1.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση σώρευσης μεταξύ, αφενός, κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και, αφετέρου,
της ΕΕ.
2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, οι ύλες καταγωγής ΕΕ κατά
την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου θεωρούνται ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν είναι ενσωματωμένες σε
προϊόν που παράγεται στο εν λόγω κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο κράτος αυτό υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος
πρωτοκόλλου.
3.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, οι ύλες καταγωγής κράτους
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου θεωρούνται ύλες καταγωγής ΕΕ, όταν είναι ενσωματωμένες σε
προϊόν που παράγεται στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ
υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου και ότι το προϊόν εξάγεται
στο ίδιο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.
4.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, η επεξεργασία και η
μεταποίηση που πραγματοποιούνται στην ΕΕ θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν οι ύλες
υποβάλλονται, στο εν λόγω κράτος, σε μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση που υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.
5.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, η επεξεργασία και η
μεταποίηση που πραγματοποιούνται σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ, όταν οι ύλες
υποβάλλονται, στην ΕΕ, σε μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση που υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου και το προϊόν εξάγεται στο ίδιο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Άρθρο 4
Διαγώνια σώρευση
1.

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στη σώρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, οι ύλες καταγωγής κράτους
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, ΕΕ, άλλων κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή ΥΧΕ θεωρούνται ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν οι
ύλες είναι ενσωματωμένες σε προϊόν που παράγεται στο εν λόγω κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η
επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκαν στο κράτος αυτό υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.
3.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, οι ύλες καταγωγής κράτους
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, άλλων κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή ΥΧΕ θεωρούνται ύλες καταγωγής ΕΕ, όταν οι ύλες είναι ενσωματωμένες σε
προϊόν που παράγεται στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ
υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.
4.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3, η καταγωγή των υλών καταγωγής ΕΕ ή κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής του παρόντος πρωτοκόλλου και σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος
πρωτοκόλλου. Η καταγωγή υλών καταγωγής άλλων κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή ΥΧΕ καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες
καταγωγής στο πλαίσιο των προτιμησιακών συμφωνιών της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες και εδάφη και σύμφωνα με το άρθρο 30
του παρόντος πρωτοκόλλου.
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5.
Για τη σώρευση που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3, όταν η επεξεργασία ή η μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε
σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή στην ΕΕ δεν υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος
πρωτοκόλλου, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής του εν λόγω κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή της ΕΕ μόνον όταν η
προστιθέμενη αξία στο κράτος αυτό ή στην ΕΕ είναι υψηλότερη από την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής μίας από
τις άλλες χώρες ή ενός από τα άλλα εδάφη.
6.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, η επεξεργασία και η
μεταποίηση που πραγματοποιούνται σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, στην ΕΕ, σε άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή σε ΥΧΕ θεωρείται
ότι πραγματοποιήθηκαν σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν οι ύλες υποβάλλονται σε μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση
που υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.
7.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, η επεξεργασία και η
μεταποίηση που πραγματοποιούνται σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, σε άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή σε ΥΧΕ θεωρείται ότι
πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ, όταν οι ύλες υποβάλλονται, στην ΕΕ, σε μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση που υπερβαίνει
τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.
8.
Για τη σώρευση που προβλέπεται στις παραγράφους 6 και 7, όταν η επεξεργασία ή η μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε
σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή στην ΕΕ δεν υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος
πρωτοκόλλου, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής του εν λόγω κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή της ΕΕ μόνον όταν η
προστιθέμενη αξία στο κράτος αυτό ή στην ΕΕ είναι υψηλότερη από την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής μίας από
τις άλλες χώρες ή ενός από τα άλλα εδάφη. Η καταγωγή του τελικού προϊόντος καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες
καταγωγής του παρόντος πρωτοκόλλου και τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος πρωτοκόλλου.
9.

Η σώρευση που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι:

α) τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, τα άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και οι ΥΧΕ έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία ή διακανονισμό
διοικητικής συνεργασίας που εγγυάται τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο και την ορθή εφαρμογή του και περιλαμβάνει
αναφορά στη χρήση των κατάλληλων πιστοποιητικών καταγωγής·
β) η γραμματεία της ΤΕΜΑ [Τελωνειακής Ένωσης της Μεσημβρινής Αφρικής (ΤΕΜΑ/SACU)] και το Υπουργείο Βιομηχανίας και
Εμπορίου της Μοζαμβίκης έχουν γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λεπτομέρειες των συμφωνιών ή διακανονισμών
για διοικητική συνεργασία με τις άλλες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
10.

Η σώρευση που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι:

α) η ΕΕ (1), τα άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και οι ΥΧΕ έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία ή διακανονισμό διοικητικής
συνεργασίας που εγγυάται τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο και την ορθή εφαρμογή του και περιλαμβάνει αναφορά στη
χρήση των κατάλληλων πιστοποιητικών καταγωγής·
β) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γνωστοποιήσει στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, μέσω της γραμματείας της ΤΕΜΑ και του
Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Μοζαμβίκης, λεπτομέρειες των συμφωνιών για διοικητική συνεργασία με τις
άλλες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
11. Μόλις πληρωθούν οι απαιτήσεις των παραγράφων 9 και 10 και συμφωνηθεί, μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της
ΚΑΜΑ, η ημερομηνία ταυτόχρονης έναρξης ισχύος της σώρευσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, κάθε μέρος εκπληρώνει
την υποχρέωση που υπέχει για δημοσίευση και πληροφόρηση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 14.
12. Παρά τη διάταξη της παραγράφου 11, η ημερομηνία εφαρμογής της σώρευσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο με
ύλες από συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος δεν υπερβαίνει χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, που ξεκινά από την ημερομηνία
υπογραφής, από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή από την ΕΕ, της συμφωνίας/του διακανονισμού διοικητικής συνεργασίας με τη
συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος που προβλέπεται στις παραγράφους 9 και 10.
13. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παράγραφο 12, τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορούν
να αρχίσουν να εφαρμόζουν τη σώρευση που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 6, υπό τον όρο ότι έχουν πληρωθεί οι
απαιτήσεις της παραγράφου 9, ενώ η ΕΕ μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζει τη σώρευση που προβλέπεται στις παραγράφους 3
και 7, υπό τον όρο ότι έχουν πληρωθεί οι απαιτήσεις της παραγράφου 10.
14. Κάθε μέρος δημοσιεύει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σώρευσης με μια συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος, σύμφωνα με
τις δικές του εσωτερικές διαδικασίες.
(1) Οι δεσμεύσεις για την παροχή διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ παρέχονται στα αντίστοιχα πρωτόκολλά
τους σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και με τη διοικητική συνεργασία.
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Η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν εφαρμόζεται στις ύλες:

α) που υπάγονται στις κλάσεις 1604 και 1605 του εναρμονισμένου συστήματος και είναι καταγωγής κρατών του Ειρηνικού
που έχουν υπογράψει ΣΟΕΣ βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 του πρωτοκόλλου ΙΙ της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής
σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (1).
β) που υπάγονται στις κλάσεις 1604 και 1605 του εναρμονισμένου συστήματος και είναι καταγωγής κρατών του Ειρηνικού
δυνάμει διατάξεων μελλοντικής συνολικής συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΑΚΕ του
Ειρηνικού.
γ) καταγωγής Νότιας Αφρικής που δεν μπορούν να εισαχθούν απευθείας στην ΕΕ ατελώς και χωρίς ποσοστώσεις.
16.

Η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3:

α) όταν το τελικό προϊόν εξάγεται στην ΤΕΜΑ, δεν εφαρμόζεται στις ύλες:
i) καταγωγής κρατών της ΚΑΜΑ που δεν είναι μέλη της ΤΕΜΑ και τα οποία δεν απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς
τελωνειακούς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις στην ΤΕΜΑ, βάσει του πρωτοκόλλου της ΚΑΜΑ σχετικά με το εμπόριο·
και
ii) καταγωγής ΥΧΕ ή κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ, εκτός των κρατών της ΚΑΜΑ που δεν είναι μέλη της ΤΕΜΑ, ύλες οι οποίες
δεν μπορούν να εισαχθούν απευθείας στην ΤΕΜΑ χωρίς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις.
β) όταν το τελικό προϊόν εξάγεται στη Μοζαμβίκη, δεν εφαρμόζεται στις ύλες καταγωγής ΥΧΕ ή άλλων κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ,
οι οποίες δεν μπορούν να εισαχθούν απευθείας στη Μοζαμβίκη χωρίς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις.
17. Σε σχέση με την παράγραφο 15 στοιχείο γ) και με την παράγραφο 16 στοιχεία α) και β), η ΕΕ, η ΤΕΜΑ και η
Μοζαμβίκη ορίζουν, αντίστοιχα, τον κατάλογο των σχετικών υλών και φροντίζουν να επικαιροποιούνται οι κατάλογοι όποτε
χρειάζεται, ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια με τις εν λόγω παραγράφους. Η ΤΕΜΑ και η Μοζαμβίκη κοινοποιούν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους αντίστοιχους καταλόγους τους και κάθε μεταγενέστερη έκδοσή τους με εμφανείς τις αλλαγές (track
changes). Η ΕΕ κοινοποιεί στη γραμματεία της ΤΕΜΑ και στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Μοζαμβίκης τον δικό
της κατάλογο και κάθε μεταγενέστερη έκδοσή του με εμφανείς τις αλλαγές (track changes). Μετά την κοινοποίηση, όπως αυτή
προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, κάθε μέρος δημοσιεύει τους εν λόγω καταλόγους, σύμφωνα με τις δικές του εσωτερικές
διαδικασίες. Τα μέρη δημοσιεύουν τους καταλόγους και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους σε ένα (1) μήνα από την
παραλαβή της κοινοποίησης. Όταν οι κατάλογοι ή οι μεταγενέστερες εκδόσεις τους κοινοποιούνται μετά την έναρξη ισχύος της
σώρευσης, η εξαίρεση από τη σώρευση με τις ύλες παράγει αποτελέσματα έξι (6) μήνες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης.
18. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 15 στοιχείο γ) και την παράγραφο 16 στοιχεία α) και β), η ΕΕ, η ΤΕΜΑ και η
Μοζαμβίκη έχουν τη δυνατότητα να αφαιρέσουν οποιαδήποτε ύλη από τους αντίστοιχους καταλόγους τους. Η σώρευση με τις
ύλες που αφαιρέθηκαν από τον αντίστοιχο κατάλογο παράγει αποτελέσματα μετά την κοινοποίηση και τη δημοσίευση των
αναθεωρημένων καταλόγων. Τα μέρη δημοσιεύουν τους καταλόγους και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους σε ένα (1) μήνα
από την παραλαβή της κοινοποίησης.
19. Η σώρευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ μόνο
μετά την 1η Οκτωβρίου 2015.

Άρθρο 5
Σώρευση σε σχέση με ύλες που υπόκεινται σε δασμολογική απαλλαγή ΜΕΚ στην ΕΕ
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, οι μη καταγόμενες ύλες οι
οποίες μπορούν να εισάγονται στην ΕΕ χωρίς δασμούς κατ' εφαρμογή των συμβατικών δασμών του μάλλον ευνοουμένου
κράτους, σύμφωνα με το κοινό δασμολόγιο (2), θεωρούνται ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν ενσωματώνονται
σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται σε αυτό το κράτος. Οι ύλες αυτές δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή
μεταποιήσεις, υπό τον όρο, όμως, ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.
(1) Απόφαση 2009/729/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009.
(2) Σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το
κοινό δασμολόγιο, καθώς και με τα κείμενα που τροποποιούν τον εν λόγω κανονισμό και τα άλλα συναφή νομοθετικά κείμενα.
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2.
Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 (στο πλαίσιο 7) ή οι δηλώσεις τόπου καταγωγής που εκδίδονται
κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 1 φέρουν την ακόλουθη ένδειξη:
«Application of Article 5(1) of Protocol 1 of the EU-SADC EPA»
3.
Η ΕΕ κοινοποιεί ετησίως στην ειδική επιτροπή τελωνείων και διευκόλυνσης του εμπορίου που αναφέρεται στο άρθρο 50
της παρούσας συμφωνίας («επιτροπή τελωνείων») τον κατάλογο των υλών στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
4.

Η σώρευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις ύλες:

α) που κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς όταν κατάγονται
από τη χώρα που υπόκειται στους εν λόγω δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς (1)·
β) που ταξινομούνται στις διακρίσεις του εναρμονισμένου συστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν, στο κοινό δασμολόγιο της ΕΕ,
οκταψήφιες δασμολογικές γραμμές που δεν είναι απαλλαγμένες από δασμούς, κατ' εφαρμογήν των συμβατικών δασμών του
μάλλον ευνοουμένου κράτους της ΕΕ.
Άρθρο 6
Σώρευση σε σχέση με ύλες καταγωγής άλλων χωρών που απολαμβάνουν προτιμησιακή πρόσβαση χωρίς
δασμούς και ποσοστώσεις στην ΕΕ
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, οι ύλες καταγωγής χωρών
και εδαφών:
α) που υπάγονται στο «ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών», στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων (2)·
β) που απολαμβάνουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς τελωνειακούς δασμούς και ποσοστώσεις βάσει των γενικών
διατάξεων του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (3)·
θεωρούνται ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν είναι ενσωματωμένες σε προϊόν που παράγεται σε αυτό το κράτος,
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκαν υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο
άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.
1.1. Η καταγωγή υλών από τις ενδιαφερόμενες χώρες ή εδάφη καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο
των προτιμησιακών συμφωνιών της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες και εδάφη και σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος
πρωτοκόλλου.
1.2. Η σώρευση που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζεται:
α) στις ύλες που κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς
όταν κατάγονται από χώρα που υπόκειται στους εν λόγω δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς (4)·
β) στις ύλες που ταξινομούνται στις διακρίσεις του εναρμονισμένου συστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν, στο κοινό
δασμολόγιο της ΕΕ, οκταψήφιες δασμολογικές γραμμές που δεν είναι απαλλαγμένες από δασμούς, κατ' εφαρμογήν του
καθεστώτος της παραγράφου 1·
γ) στα προϊόντα τόνου που ταξινομούνται στα κεφάλαια 3 και 16 του εναρμονισμένου συστήματος, τα οποία καλύπτονται
από τα άρθρα 7 και 12 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, και από τα κείμενα
που τροποποιούν τον εν λόγω κανονισμό και τα άλλα συναφή νομοθετικά κείμενα·
δ) στις ύλες που καλύπτονται από τα άρθρα 8, 22 και 29 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων, και από τα κείμενα που τροποποιούν τον εν λόγω κανονισμό και τα άλλα συναφή
νομοθετικά κείμενα.
(1) Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας ειδικής εξαίρεσης, ισχύουν οι μη προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής της ΕΕ.
(2) Σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων.
(3) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012,
για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων· οι ύλες που υπόκεινται σε δασμολογική απαλλαγή δυνάμει του ειδικού
καθεστώτος κινήτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση των άρθρων 9 έως 16 του ίδιου κανονισμού αλλά όχι βάσει του
γενικού καθεστώτος του άρθρου 6 του ίδιου κανονισμού δεν καλύπτονται από την παρούσα διάταξη.
(4) Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας ειδικής εξαίρεσης, ισχύουν οι μη προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής της ΕΕ.
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2.
Ύστερα από αίτηση κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, ύλες καταγωγής χωρών ή εδαφών που αποτελούν αντικείμενο συμφωνιών
ή ρυθμίσεων που προβλέπουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις θεωρούνται ύλες καταγωγής
κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ. Η αίτηση υποβάλλεται, από το κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, στην ΕΕ, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η οποία λαμβάνει απόφαση σχετικά με την αίτηση σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες.
Οι ύλες αυτές δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο, όμως, ότι έχουν υποστεί
επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.
2.1. Η καταγωγή υλών από τις ενδιαφερόμενες χώρες ή εδάφη καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο
των προτιμησιακών συμφωνιών ή ρυθμίσεων της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες και εδάφη και σύμφωνα με το άρθρο 30 του
παρόντος πρωτοκόλλου.
2.2. Η σώρευση που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζεται στις ύλες:
α) που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος ή περιλαμβάνονται στον κατάλογο προϊόντων
που παρατίθεται στο παράρτημα 1 παράγραφος 1 σημείο ii) της συμφωνίας για τη γεωργία, η οποία περιλαμβάνεται
στη ΓΣΔΕ του 1994, εκτός εάν οι ύλες αυτές απολαμβάνουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και
ποσοστώσεις βάσει συμφωνίας, εκτός των ΣΟΕΣ, μεταξύ κράτους ΑΚΕ και της ΕΕ·
β) που κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς όταν
κατάγονται από τη χώρα που υπόκειται στους εν λόγω δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς (1)·
γ) που ταξινομούνται στις διακρίσεις του εναρμονισμένου συστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν, στο κοινό δασμολόγιο
της ΕΕ, οκταψήφιες δασμολογικές γραμμές που δεν είναι απαλλαγμένες από δασμούς, κατ' εφαρμογήν συμφωνιών ή
ρυθμίσεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
3.
Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2.2 στοιχείο α), για την υποστήριξη της αφρικανικής ολοκλήρωσης, τα μέρη θα
εξετάσουν κατά πόσον μπορεί μια ύλη που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 στοιχείο α) και είναι καταγωγής κράτους της
αφρικανικής ηπείρου το οποίο δεν ανήκει στα κράτη ΑΚΕ να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς σώρευσης που προβλέπεται στην
παράγραφο 2.
4.
Η παράγραφος 3 μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με συμφωνία των μερών, στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι ισχύοντες
όροι. Εφαρμόζεται σε ύλες που απολαμβάνουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις και υπό τον όρο
ότι κάθε μέρος εφαρμόζει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου σύμφωνα με τη ΓΣΔΕ του 1994 με το εν λόγω μέρος, το οποίο δεν
είναι μέλος της ΑΚΕ.
5.
Η ΕΕ κοινοποιεί ετησίως στη γραμματεία της ΤΕΜΑ και στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Μοζαμβίκης τον
κατάλογο των υλών και των χωρών στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1. Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ετήσια βάση, τις χώρες στις οποίες εφαρμόστηκε σώρευση βάσει της παραγράφου 1.
6.
Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 (πλαίσιο 7) ή οι δηλώσεις τόπου καταγωγής που εκδίδονται
κατ' εφαρμογήν:
α) της παραγράφου 1, φέρουν την ακόλουθη ένδειξη: «Application of Article 6(1) of Protocol 1 of the EU-SADC EPA»
β) της παραγράφου 2, φέρουν την ακόλουθη ένδειξη: «Application of Article 6(2) of Protocol 1 of the EU-SADC EPA»
7.

Η σώρευση που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι:

α) όλες οι χώρες που συμμετέχουν στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής έχουν συνάψει συμφωνία ή διακανονισμό
διοικητικής συνεργασίας μεταξύ τους που εγγυάται την ορθή εφαρμογή του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει αναφορά
στη χρήση των σχετικών πιστοποιητικών καταγωγής·
β) τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ γνωστοποιούν στην ΕΕ, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λεπτομέρειες των συμφωνιών για
διοικητική συνεργασία με τις άλλες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία η προβλεπόμενη στο παρόν
άρθρο σώρευση μπορεί να εφαρμοστεί για τις χώρες ή τα εδάφη του παρόντος άρθρου που πληρούν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις.
(1) Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας ειδικής εξαίρεσης, ισχύουν οι μη προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής της ΕΕ.
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Άρθρο 7
Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα
1.

Θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου στο έδαφος κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή στο έδαφος της ΕΕ:

α) τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός τους ή από τον θαλάσσιο πυθμένα τους·
β) τα φρούτα και λαχανικά που παράγονται εκεί·
γ) τα ζώντα ζώα που γεννώνται και εκτρέφονται εκεί·
δ) τα προϊόντα που προέρχονται από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται εκεί·
ε) τα προϊόντα που λαμβάνονται με τη σφαγή ζώων τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί εκεί·
στ) i) τα προϊόντα της θήρας ή αλιείας που ασκείται εκεί·
ii) τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας, όταν τα μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια γεννώνται και
εκτρέφονται εκεί από αυγά ιχθύων, προνύμφες ή γόνους·
ζ) τα προϊόντα θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων της ΕΕ ή
κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ με τα σκάφη τους·
η) τα προϊόντα που παράγονται επάνω στα πλοία-εργοστάσιά τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο
στοιχείο ζ)·
θ) τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί στα κράτη αυτά και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον για την ανάκτηση
πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνον για αναγόμωση ή ως
απορρίμματα·
ι)

τα απόβλητα και απορρίμματα που προέρχονται από μεταποιητικές εργασίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εκεί·

ια) τα προϊόντα που εξορύσσονται από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους·
ιβ) τα εμπορεύματα που παράγονται εκεί αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ια).
2.
Οι όροι «σκάφη τους» και «πλοία-εργοστάσιά τους» στην παράγραφο 1 στοιχεία ζ) και η), ισχύουν μόνο για τα σκάφη και
τα πλοία-εργοστάσια:
α) που είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ·
β) που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της ΕΕ ή κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ·
γ) που πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους:
i) ανήκουν, κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον, σε υπηκόους κράτους μέλους της ΕΕ ή κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή
ii) ανήκουν σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους και τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων τους σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε
κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και οι οποίες ανήκουν, κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον, σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε κράτος
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή σε δημόσιους οργανισμούς ή υπηκόους των εν λόγω κρατών.
3. α) Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, η ΕΕ αναγνωρίζει, ύστερα από κοινοποίηση της Ναμίμπια, ότι σκάφη, γυμνά
πλοία ναυλωμένα ή μισθωμένα από υπηκόους της Ναμίμπια, άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή την ΕΕ αντιμετωπίζονται
ως «σκάφη της» για την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της και τα αλιεύματα
που βρίσκονται σ' αυτά θεωρούνται καταγωγής της υπό τον όρο ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου:
i)

το γυμνό σκάφος που ναυλώθηκε ή μισθώθηκε φέρει τη σημαία της Ναμίμπια, κράτους μέλους της ΕΕ ή κράτους
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για τη διάρκεια της ναύλωσης ή μίσθωσης·

ii)

οι ποσοστώσεις βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και στις συμβουλές του Γνωμοδοτικού
Συμβουλίου Θαλάσσιων Πόρων·
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iii) οι κάτοχοι αλιευτικών δικαιωμάτων είναι υπήκοοι της Ναμίμπια ή οντότητες εγγεγραμμένες στο εμπορικό μητρώο
της Ναμίμπια και υπό τον ουσιαστικό έλεγχό της ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο εμπορικό μητρώο της
Ναμίμπια και υπό τον ουσιαστικό έλεγχό της·
iv)

λειτουργεί σύστημα κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλων των αλιευτικών σκαφών και αναφοράς όλων των
αλιευμάτων βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο α)·

v)

οι υποχρεώσεις αναφοράς στις οικείες περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας εφαρμόζονται στον βαθμό
που απαιτείται από τις οικείες πράξεις των προαναφερόμενων οργανώσεων·

vi)

όλη η εμπορική αλιεία παρακολουθείται από παρατηρητές αλιείας επί του σκάφους·

vii) τα αλιεύματα εκφορτώνονται σε λιμένες της Ναμίμπια ή τίθενται υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών για
καταμέτρηση και πιστοποίηση·
viii) τα αλιεύματα υφίστανται επεξεργασία σε επίγειες εγκαταστάσεις της Ναμίμπια ή σε πλοία-εργοστάσια της Ναμίμπια
όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 ή σε πλοίο-εργοστάσιο όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), στον
βαθμό που το οικείο μισθωμένο ή ναυλωμένο πλοίο-εργοστάσιο είναι εκείνο που εκτελεί τις συναφείς δραστη
ριότητες αλιείας και του οποίου το προσωπικό αποτελείται κατά 50 τοις εκατό τουλάχιστον από υπηκόους της
Ναμίμπια·
ix) τα ύδατα της Ναμίμπια είναι υπό διαρκή επιτήρηση για παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες·
x)

οι κινήσεις όλων των αλιευτικών σκαφών παρακολουθούνται με δορυφική τεχνολογία [σύστημα παρακολούθησης
σκαφών (VMS)] και η γεωγραφική θέση όλων των αλιευμάτων είναι γνωστή·

xi) οι εξαγωγές της Ναμίμπια στην ΕΕ συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
β) Για να επωφεληθεί από τις διατάξεις της παραγράφου 3 στοιχείο α), δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της αλιευτικής
περιόδου, η Ναμίμπια υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της παραγράφου 3 στοιχείο α) και κοινοποιεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σκάφη που αλιεύουν βάσει της παραγράφου 3 κατά τη συγκεκριμένη αλιευτική περίοδο. Εάν η
Ναμίμπια υποβάλει την πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 3 στοιχείο α) και κοινοποιήσει τα
προαναφερόμενα σκάφη δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει
τα στοιχεία των σκαφών που κοινοποιήθηκαν και την ημερομηνία από την οποία εφαρμόζεται στα σκάφη αυτά η
παράγραφος 3 στοιχείο α) πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου.
γ) Η επιτροπή τελωνείων ενημερώνεται από τη Ναμίμπια σχετικά με κάθε αλλαγή στη νομοθεσία της όσον αφορά τις
αλιευτικές δραστηριότητες και κατά πόσον πληρούνται οι όροι για την εφαρμογή της παραγράφου 3 στοιχείο α) μετά
τις νομοθετικές αλλαγές.
δ) Η παράγραφος 3 στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται εάν δεν έχει σταλεί κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με
την παράγραφο 3 στοιχείο β) ή εάν δεν έχει ενημερωθεί η επιτροπή τελωνείων σύμφωνα με την παράγραφο 3
στοιχείο γ).
ε) Εάν ο αριθμός των σκαφών που αλιεύουν βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο α) θεωρηθεί ασυνήθιστα υψηλός, σε
σύγκριση με την αλιεία των προηγούμενων ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να θέσει το θέμα αυτό στην επιτροπή
τελωνείων με σκοπό τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
στ) Καθένα από τα μέρη μπορεί να θέτει ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 3 στοιχεία α) έως ε) στο κοινό
συμβούλιο, αν η απόφαση της επιτροπής τελωνείων σχετικά με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων δεν είναι
ικανοποιητική. Όταν ένα ζήτημα αναφορικά με την εφαρμογή της παραγράφου 3 στοιχεία α) έως ε) παραπέμπεται στο
κοινό συμβούλιο, το κοινό συμβούλιο καταλήγει σε απόφαση εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Εάν το κοινό
συμβούλιο δεν μπορέσει να καταλήξει σε απόφαση εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών, αναστέλλεται η παρέκκλιση που
προβλέπεται στην παράγραφο 3 έως ότου υπάρξει συμφωνία. Ένα μέρος μπορεί επίσης να αποφασίσει να παραπέμψει το
ζήτημα στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών που προβλέπεται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν βρεθεί
ικανοποιητική λύση στο πλαίσιο του κοινού συμβουλίου.

Άρθρο 8
Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου
θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα, όταν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο παράρτημα II.
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2.
Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ α) μπορούν να θεωρηθούν
επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα, για τους σκοπούς του άρθρου 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, εάν πληρούνται οι όροι
που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
3.
Οι όροι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω προβλέπουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από
την παρούσα συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υφίστανται οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμο
ποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν,
που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται είτε στο παράρτημα ΙΙ είτε στο
παράρτημα ΙΙ α), χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι όροι που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο
ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς το ενσωματωθέν προϊόν, και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που
χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του.
4.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μη καταγόμενες ύλες οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος ΙΙ
και του παραρτήματος ΙΙ α) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενός δεδομένου προϊόντος, μπορούν ωστόσο να
χρησιμοποιηθούν, υπό τον όρο ότι:
α) η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 τοις εκατό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος·
β) με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ ή
στο παράρτημα ΙΙ α) για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών.
5.
Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμονισμένου
συστήματος.
6.

Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 9
Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση
1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ανεπαρκείς για την
απόκτηση του χαρακτήρα των προϊόντων καταγωγής, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 8 του
παρόντος πρωτοκόλλου:
α)

οι εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και
αποθήκευσή τους·

β)

οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων·

γ)

το πλύσιμο, το καθάρισμα· η αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων·

δ)

το σιδέρωμα ή πρεσσάρισμα κλωστοϋφαντουργικών ειδών·

ε)

οι απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης·

στ) η αποφλοίωση, η μερική ή ολική λεύκανση, η στίλβωση και το γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού·
ζ)

οι εργασίες για τον χρωματισμό ζάχαρης και την κατασκευή κύβων ζάχαρης· η μερική ή ολική άλεση κρυσταλλικής
ζάχαρης·

η)

η αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών·

θ)

το ακόνισμα, η απλή λείανση ή ο απλός τεμαχισμός·

ι)

το κοσκίνισμα, η διαλογή, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η διαβάθμιση, ο συνδυασμός· (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης
συνόλου ειδών)·

ια) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή
εργασία συσκευασίας·
ιβ) η επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή τη
συσκευασία τους·
ιγ) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους, συμπεριλαμβανομένης της απλής προσθήκης νερού ή της
αραίωσης·
ιδ) η ανάμειξη της ζάχαρης με οποιαδήποτε άλλη ύλη·
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ιε) η απλή συνένωση μερών είδους για την κατασκευή ενός πλήρους είδους ή η αποσυναρμολόγηση προϊόντων σε μέρη τους·
ιστ) η αφυδάτωση ή μετουσίωση προϊόντων·
ιζ) ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιστ)·
ιη) η σφαγή ζώων.
2.
Όλες οι εργασίες που διενεργούνται είτε στην ΕΕ είτε σε κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να
εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού
πρέπει να θεωρηθεί ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 10
Μονάδα χαρακτηρισμού
1.
Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται στο συγκεκριμένο
προϊόν, που θεωρείται μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου
συστήματος.
Κατά συνέπεια:
α) όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών ταξινομείται, σύμφωνα με το εναρμο
νισμένο σύστημα, σε μία μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού·
β) όταν μια αποστολή αποτελείται από πανομοιότυπα προϊόντα που ταξινομούνται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου
συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
πρωτοκόλλου.
2.
Όταν, βάσει του γενικού κανόνα 5 για την ερμηνεία του εναρμονισμένου συστήματος, η συσκευασία συμπεριλαμβάνεται
στο προϊόν για σκοπούς ταξινόμησης, τότε αυτή συμπεριλαμβάνεται και για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

Άρθρο 11
Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία
Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται μαζί με ένα είδος εξοπλισμού, μηχανή, συσκευή ή όχημα και τα
οποία αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται
ξεχωριστά, θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο με το εν λόγω είδος εξοπλισμού, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα.

Άρθρο 12
Συνδυασμοί προϊόντων
Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 για την ερμηνεία του εναρμονισμένου συστήματος, οι συνδυασμοί προϊόντων θεωρούνται
καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, όταν ο συνδυασμός προϊόντων
αποτελείται από καταγόμενα προϊόντα και μη καταγόμενα προϊόντα θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η
αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 τοις εκατό της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού.

Άρθρο 13
Ουδέτερα στοιχεία
Για να προσδιοριστεί κατά πόσον ένα προϊόν έχει χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των
κατωτέρω στοιχείων που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του:
α) της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων·
β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού·

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1937

γ) των μηχανημάτων και εργαλείων·
δ) των προϊόντων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 14
Αρχή της εδαφικότητας
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου και της παραγράφου 3, οι όροι του τίτλου II
σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή στην ΕΕ.
2.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου, αν καταγόμενα εμπορεύματα, που έχουν
εξαχθεί από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή από την ΕΕ προς άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται μη καταγόμενα,
εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι:
α) τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν· και
β) δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω
βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους.
3.
Η απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής σύμφωνα με τους όρους του τίτλου II δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη
επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε εκτός της ΕΕ ή των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ σε ύλες οι οποίες είχαν εξαχθεί
από την ΕΕ ή κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και επανεισήχθησαν στη συνέχεια, υπό τον όρο ότι:
α) οι εν λόγω ύλες είχαν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην ΕΕ ή σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή είχαν υποστεί, πριν από την εξαγωγή
τους, επεξεργασία ή μεταποίηση πέρα από τις εργασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 9 του παρόντος πρωτοκόλλου· και
β) μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι:
i) τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα προέκυψαν από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση των υλών που εξήχθησαν· και
ii) η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της ΕΕ ή του κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ με την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος στο οποίο
ζητείται να αποδοθεί ο χαρακτήρας καταγωγής.
4.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, οι όροι που αναφέρονται στον τίτλο II και αφορούν την απόκτηση του χαρακτήρα
καταγωγής, δεν ισχύουν όσον αφορά τις επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της ΕΕ ή των κρατών ΣΟΕΣ
της ΚΑΜΑ. Εντούτοις, όταν για τη διαπίστωση του χαρακτήρα καταγωγής του αντίστοιχου τελικού προϊόντος, εφαρμόζεται
κανόνας που παρατίθεται στον πίνακα του παραρτήματος II ή του παραρτήματος ΙΙ α) και καθορίζει τη μέγιστη αξία όλων των
μη καταγόμενων υλών, η συνολική αξία των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται στο έδαφος του ενδιαφερόμενου
μέρους και η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της ΕΕ ή του κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ κατ' εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρέπει να μην υπερβαίνουν, αθροιστικά, το προβλεπόμενο ποσοστό.
5.
Για τους σκοπούς των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4, ως «συνολική προστιθέμενη αξία» νοείται το σύνολο του
κόστους που προκύπτει εκτός της ΕΕ ή του κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλών που ενσωμα
τώνονται εκεί.
6.
Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους που
προβλέπονται στον πίνακα του παραρτήματος II ή του παραρτήματος ΙΙ α) ή τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν υποστεί
επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση μόνον κατ' εφαρμογή του γενικού περιθωρίου του άρθρου 8 παράγραφος 4 του παρόντος
πρωτοκόλλου.
7.
Οι διατάξεις των παράγραφων 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμο
νισμένου συστήματος.
8.
Οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της ΕΕ ή κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και καλύπτονται από
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται υπό τους όρους του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή
παρόμοιου συστήματος.
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Άρθρο 15
Μη αλλοίωση
1.
Τα προϊόντα που εκτελωνίζονται για εγχώρια χρήση σε ένα μέρος είναι τα ίδια προϊόντα με εκείνα που εξάγονται από το
άλλο μέρος από το οποίο θεωρείται ότι κατάγονται. Δεν έχουν αλλοιωθεί ή μεταποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε έχουν
υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, για την προσθήκη ή
τοποθέτηση σήματος, ετικέτας, σφραγίδας ή τυχόν τεκμηρίωσης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με ειδικές εσωτερικές
απαιτήσεις του εισάγοντος μέρους, πριν εκτελωνιστούν για εγχώρια χρήση.
2.
Η αποθήκευση προϊόντων ή φορτίων αποστολής επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι παραμένουν υπό τελωνειακή
επιτήρηση στη χώρα ή στις χώρες διαμετακόμισης.
3.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τίτλου V, η κατάτμηση του φορτίου αποστολής επιτρέπεται εφόσον πραγματο
ποιείται από τον εξαγωγέα ή υπ' ευθύνη του, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη χώρα
ή στις χώρες κατάτμησης του φορτίου αποστολής.
4.
Θεωρείται ότι τηρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν λόγους να
πιστεύουν το αντίθετο· σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν από τον διασαφιστή να αποδείξει τη
συμμόρφωση· για την απόδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεταφοράς,
όπως φορτωτικές ή πραγματικά ή απτά αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση συσκευασιών ή κάθε
αποδεικτικό στοιχείο που συνδέεται με τα εμπορεύματα καθαυτά.

Άρθρο 16
Λογιστικός διαχωρισμός
1.
Όταν η διατήρηση χωριστών αποθεμάτων καταγόμενων και μη καταγόμενων ανταλλάξιμων υλών συνεπάγεται υψηλό
κόστος ή σημαντικές δυσκολίες, οι τελωνειακές αρχές δύνανται, με γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτρέπουν την
εφαρμογή της μεθόδου του λεγόμενου «λογιστικού διαχωρισμού» (η «μέθοδος») για τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων.
2.
Η μέθοδος διασφαλίζει ότι, ανά πάσα στιγμή, ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν
καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή καταγωγής ΕΕ είναι ίδιος με αυτόν που θα είχε προκύψει αν είχε υπάρξει φυσικός
διαχωρισμός των αποθεμάτων.
3.
Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να εξαρτούν τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1 από την πλήρωση των όρων που
κρίνονται αναγκαίοι.
4.
Η μέθοδος εφαρμόζεται, η δε εφαρμογή της καταγράφεται, βάσει των γενικών λογιστικών αρχών που ισχύουν στη χώρα
κατασκευής του προϊόντος.
5.
Ο δικαιούχος της μεθόδου μπορεί να εκδίδει ή να ζητεί την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής, κατά περίπτωση, για την
ποσότητα των προϊόντων που δύνανται να θεωρούνται καταγόμενα. Εάν το ζητήσουν οι τελωνειακές αρχές, ο δικαιούχος
υποβάλλει δήλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων.
6.
Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας και δύνανται να την ανακαλούν, εφόσον ο δικαιούχος τη
χρησιμοποιεί κατά μη δέοντα τρόπο ή δεν πληροί οποιονδήποτε από τους λοιπούς όρους που παρατίθενται στο παρόν
πρωτόκολλο.
7.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, με τον όρο «ανταλλάξιμες ύλες» νοούνται οι ύλες του ίδιου είδους και της ίδιας
εμπορικής ποιότητας, που έχουν τα ίδια τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά και οι οποίες δεν μπορούν να διακριθούν η μία από
την άλλη ως προς τον καθορισμό της καταγωγής.
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Άρθρο 17
Αποστολή ζάχαρης
Η μεταφορά διά θαλάσσης, μεταξύ των εδαφών των μερών, ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών
ουσιών, που προορίζεται για περαιτέρω εξευγενισμό, των διακρίσεων 1701.12, 1701.13 και 1701.14 του εναρμονισμένου
συστήματος, διαφορετικής καταγωγής, επιτρέπεται, χωρίς να φυλάσσεται η ζάχαρη σε χωριστές αποθήκες. Διασφαλίζεται ότι οι
ποσότητες της εν λόγω ζάχαρης που θα μπορούσαν να θεωρηθούν καταγόμενες είναι ίδιες με τις ποσότητες που θα είχαν
δηλωθεί για εισαγωγή αν φυλασσόταν η ζάχαρη σε χωριστές αποθήκες. Ο τελευταίος λιμένας φόρτωσης θα πρέπει να ανήκει σε
έδαφος κράτους ΣΟΕΣ της ΑΚΕ.

Άρθρο 18
Εκθέσεις
1.
Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα ή έδαφος άλλο από αυτά που
αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου με τα οποία ισχύει η σώρευση και πωλούνται μετά την έκθεση για
να εισαχθούν στην ΕΕ ή σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ εμπίπτουν κατά την εισαγωγή στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, υπό
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι:
α) ο εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή από την ΕΕ στη χώρα στην οποία πραγματο
ποιήθηκε η έκθεση και τα παρουσίασε εκεί·
β) τα προϊόντα πωλήθηκαν ή διατέθηκαν κατ' άλλο τρόπο από τον εν λόγω εξαγωγέα σε άτομο σε ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
ή στην ΕΕ·
γ) τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην
έκθεση· και
δ) τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξή
τους στην έκθεση.
2.
Πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου ΙV, πιστοποιητικό καταγωγής και να
υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται η
ονομασία και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατόν να ζητούνται, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες
αποδείξεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθηκαν τα προϊόντα.
3.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπα
νήγυρη ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους
με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 19
Γενικές απαιτήσεις
1.
Προϊόντα καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ, και προϊόντα καταγωγής ΕΕ, κατά την
εισαγωγή τους σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, εφόσον προσκομιστεί ένα από
τα ακόλουθα έγγραφα:
α) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, δήλωση η οποία εφεξής
αποκαλείται «δήλωση τόπου καταγωγής», την οποία αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε
άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση
της ταυτότητάς τους. Το κείμενο της δήλωσης τόπου καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα IV· ή
β) πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, του οποίου υπόδειγμα παρατίθεται στο παράρτημα III.
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2.
Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος πρωτοκόλλου,
προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου εμπίπτουν στην παρούσα συμφωνία χωρίς να είναι αναγκαία η
υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα.
3.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου, οι εξαγωγείς πρέπει να επιδιώκουν να χρησιμοποιούν κοινή
γλώσσα για τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και την ΕΕ.

Άρθρο 20
Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1
1.
Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής ύστερα από γραπτή
αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
2.
Για τον σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας
EUR.1 και την αίτηση, των οποίων υποδείγματα παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Εάν τα έντυπα είναι χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρωθούν με μελάνι και
ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να δίνεται στο πλαίσιο που προορίζεται για τον σκοπό αυτό
χωρίς να παρεμβάλλονται κενές σειρές. Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραμμές, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω
από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος.
3.
Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να
υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών
προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.
4.
Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή ενός κράτους
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής ΕΕ ή κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή μίας
από τις υπόλοιπες χώρες ή ενός από τα υπόλοιπα εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος πρωτοκόλλου και
πληρούν τις λοιπές διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.
5.
Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του
χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για τον σκοπό
αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους
των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές έκδοσης
εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που
προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων
προσθηκών.
6.
Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 αναγράφεται στο πλαίσιο 11 του
πιστοποιητικού.
7.
Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του
εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί πραγματική εξαγωγή.

Άρθρο 21
Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1
1.
Παρά τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 7 του παρόντος πρωτοκόλλου, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1
μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδίδεται μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, αν:
α) δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων· ή
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β) αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το
οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους.
2.
Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της
εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους
υποβάλλει την αίτηση.
3.
Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, μόνον αφού
επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου.
4.
Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων φέρουν την ακόλουθη φράση στην αγγλική
γλώσσα:
«ISSUED RETROSPECTIΝELY»
ή στην πορτογαλική γλώσσα:
«EMITIDO A POSTERIORI».
5.

Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 γράφεται στο πλαίσιο 7 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1.

Άρθρο 22
Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1
1.
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού EUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις
τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.
2.

Το αντίγραφο που εκδίδεται με τον τρόπο αυτό φέρει την ακόλουθη ένδειξη στην αγγλική γλώσσα:
«DUPLICATE»
ή στην πορτογαλική γλώσσα:
«SEGUNDA VIA».

3.
Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 γράφεται στο πλαίσιο 7 του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας
EUR.1.
4.
Το αντίγραφο, που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων
EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 23
Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή
συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής
Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ μέρους τελωνείου κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή τελωνείου της ΕΕ, είναι δυνατή
η αντικατάσταση του πρωτότυπου πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1, με
σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα αυτά αλλού στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή στο εσωτερικό της ΕΕ. Τα
πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 αντικατάστασης εκδίδονται από το τελωνείο στου οποίου τον έλεγχο τίθενται
τα προϊόντα και θεωρούνται από την τελωνειακή αρχή υπό της οποίας τον έλεγχο έχουν τεθεί τα προϊόντα.
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Άρθρο 24
Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τόπου καταγωγής

1.
Η δήλωση τόπου καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος πρωτοκόλλου
μπορεί να συνταχθεί:
α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 25 του παρόντος πρωτοκόλλου· ή
β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα στην περίπτωση φορτίων αποστολής που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία
περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR.
2.
Μπορεί να συντάσσεται δήλωση τόπου καταγωγής αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής
κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή κράτους της ΕΕ ή μίας από τις άλλες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος
πρωτοκόλλου, και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.
Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τόπου καταγωγής πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προσκομίσει, εάν του
ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα
καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την τήρηση των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.
Ο εξαγωγέας συντάσσει δήλωση τόπου καταγωγής με δακτυλογράφηση ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, το δελτίο
παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο της δήλωσης της οποίας το κείμενο παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος
πρωτοκόλλου, σε μια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω παράρτημα και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους
χαρακτήρες.

5.
Οι δηλώσεις τόπου καταγωγής φέρουν σε πρωτότυπο την ιδιόχειρη υπογραφή του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από
εγκεκριμένο εξαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 25 του παρόντος πρωτοκόλλου, να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον
όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης ότι αποδέχεται την πλήρη ευθύνη
για κάθε δήλωση τόπου καταγωγής η οποία φαίνεται ότι φέρει τη χειρόγραφη υπογραφή του.

6.
Η δήλωση τόπου καταγωγής μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά
ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο (2) έτη μετά την εισαγωγή των
προϊόντων τα οποία αφορά.

Άρθρο 25
Εγκεκριμένος εξαγωγέας

1.
Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα που πραγματοποιεί συχνές
αποστολές προϊόντων βάσει των διατάξεων εμπορικής συνεργασίας της παρούσας συμφωνίας, να συντάσσει δηλώσεις τόπου
καταγωγής ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας που επιδιώκει την έκδοση τέτοιας άδειας πρέπει να
προσφέρει στις τελωνειακές αρχές όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων
καθώς και της τήρησης των λοιπών διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.
Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν το καθεστώς του εγκεκριμένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις
κρίνουν αναγκαίες.

3.
Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό άδειας του τελωνείου ο οποίος αναγράφεται στη
δήλωση τόπου καταγωγής.

4.

Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα.
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5.
Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Την ανακαλούν όταν ο εγκεκριμένος
εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια.

Άρθρο 26
Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής
1.
Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του στη χώρα εξαγωγής και πρέπει
να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος.
2.
Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της
προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού
καθεστώτος, όταν η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές
περιστάσεις.
3.
Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα
πιστοποιητικά καταγωγής όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί πριν από την εν λόγω προθεσμία.

Άρθρο 27
Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής
Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που
ισχύουν στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής.
Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να
βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 28
Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές
Όταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας
εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 στοιχείο α) για την
ερμηνεία του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του
εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι' αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις
τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Άρθρο 29
Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής
1.
Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που
αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, υπό την
προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και δηλώνονται ως πληρούντα τις
προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής
δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις
τελωνειακές διασαφήσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στο εν λόγω έγγραφο.
2.
Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών
και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω
της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.
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3.
Περαιτέρω, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 EUR για μικροδέματα ή τα
1 200 EUR για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

Άρθρο 30
Διαδικασία πληροφόρησης για τους σκοπούς της σώρευσης
1.
Όταν εφαρμόζονται το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος πρωτοκόλλου, η
απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, των υλών που προέρχονται από κράτος
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, από την ΕΕ, από άλλο κράτος ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή από ΥΧΕ παρέχεται με την υποβολή πιστοποιητικού
κυκλοφορίας ΕUR.1, δήλωσης τόπου καταγωγής ή δήλωσης προμηθευτή, της οποίας υπόδειγμα παρατίθεται στο παράρτημα V A,
που εκδίδει ο εξαγωγέας σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες χώρες ή εδάφη ή στην ΕΕ απ' όπου προήλθαν οι ύλες. Όταν
εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, η απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής παρέχεται με την
υποβολή του εντύπου Α ή βεβαίωσης καταγωγής.
2.
Όταν εφαρμόζονται το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 4 παράγραφοι 6 και 7 του παρόντος πρωτοκόλλου, η
απόδειξη της επεξεργασίας ή μεταποίησης που πραγματοποιήθηκε σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, στην ΕΕ, σε άλλο κράτος ΣΟΕΣ
της ΑΚΕ ή σε ΥΧΕ παρέχεται με την υποβολή δήλωσης προμηθευτή, της οποίας υπόδειγμα παρατίθεται στο παράρτημα V Β,
που εκδίδει ο εξαγωγέας σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες χώρες ή εδάφη ή στην ΕΕ απ' όπου προήλθαν οι ύλες. Για
κάθε αποστολή εμπορευμάτων, ο προμηθευτής συντάσσει χωριστή δήλωση προμηθευτή στο εμπορικό τιμολόγιο που αφορά την
εν λόγω αποστολή ή ως συνημμένο έγγραφο στο εν λόγω τιμολόγιο ή σε δελτίο αποστολής ή άλλο εμπορικό έγγραφο που
αφορά την αποστολή και περιγράφει τις σχετικές ύλες με επαρκείς λεπτομέρειες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή τους.
3.
Όταν ένας προμηθευτής προμηθεύει σε τακτική βάση συγκεκριμένο πελάτη με προϊόντα των οποίων ο χαρακτήρας σε
σχέση με τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής αναμένεται να παραμείνει σταθερός για μεγάλες χρονικές περιόδους, μπορεί
να παρέχει μία ενιαία δήλωση προμηθευτή, η οποία θα καλύπτει μεταγενέστερες αποστολές των προϊόντων αυτών, στο εξής
αναφερόμενη ως «δήλωση τακτικού προμηθευτή», υπό τον όρο ότι δεν θα έχουν μεταβληθεί τα γεγονότα ή περιστατικά με βάση
τα οποία χορηγήθηκε. Η δήλωση τακτικού προμηθευτή μπορεί να καλύπτει περίοδο μέχρι ενός έτους, από την ημερομηνία
έκδοσης της δήλωσης.
4.
Η δήλωση τακτικού προμηθευτή είναι δυνατόν να εκδίδεται με αναδρομική ισχύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ισχύς της δεν
μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία από την οποία άρχισε να ισχύει. Ωστόσο, αναγνω
ρίζεται ότι η τελωνειακή αρχή θα έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δήλωση τακτικού προμηθευτή, αν αλλάξουν οι περιστάσεις
ή αν παρασχέθηκαν ανακριβή ή πλαστά στοιχεία.
5.
Ο προμηθευτής ενημερώνει αμέσως τον πελάτη, σε περίπτωση που η δήλωση τακτικού προμηθευτή για τα εμπορεύματα
που προμηθεύει παύσει να ισχύει.
6.

Η δήλωση του προμηθευτή μπορεί να υποβληθεί σε προεκτυπωμένο έντυπο.

7.
Οι δηλώσεις προμηθευτών φέρουν την πρωτότυπη χειρόγραφη υπογραφή του προμηθευτή. Ωστόσο, όταν η δήλωση
τόπου καταγωγής και η δήλωση προμηθευτή συντάσσονται με χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, η δήλωση
προμηθευτή δεν χρειάζεται να φέρει χειρόγραφη υπογραφή, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος υπάλληλος της
προμηθεύτριας εταιρείας αναγνωρίζεται κατά τρόπο που ικανοποιεί τις τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο συντάσσονται
οι δηλώσεις προμηθευτών. Οι εν λόγω τελωνειακές αρχές έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου.
8.
Οι δηλώσεις προμηθευτών υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές στο κράτος εξαγωγής από το οποίο ζητείται η έκδοση
πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1.
9.
Ο προμηθευτής ο οποίος συντάσσει δήλωση πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, μετά από αίτημα των
τελωνειακών αρχών της χώρας όπου συντάσσεται η δήλωση, κάθε απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση είναι σωστές.
10. Οι δηλώσεις προμηθευτών και τα δελτία πληροφοριών που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 26 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του
Συμβουλίου παραμένουν σε ισχύ για μια μεταβατική περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/1945

Άρθρο 31
Δικαιολογητικά έγγραφα
Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 και στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου και
χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί ότι προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή από δήλωση
τόπου καταγωγής μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, της ΕΕ ή μίας από τις υπόλοιπες
χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου και πληρούν τις υπόλοιπες διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου, μπορούν να συνίστανται μεταξύ άλλων στα εξής:
α) άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων τις οποίες εφαρμόζει ο εξαγωγέας ή ο
προμηθευτής και οι οποίες περιλαμβάνονται για παράδειγμα στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του
στοιχεία·
β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή
συντάχθηκαν σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, στην ΕΕ ή σε μία από τις άλλες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 4
και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου, όταν τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
γ) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση των υλών πραγματοποιήθηκε σε κράτος ΣΟΕΣ της
ΚΑΜΑ, στην ΕΕ ή σε μία από τις υπόλοιπες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 του παρόντος
πρωτοκόλλου, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, στην ΕΕ ή σε μία από τις άλλες χώρες ή
εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου, όταν τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
δ) πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 ή δηλώσεις τόπου καταγωγής που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών
που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, στην ΕΕ ή σε μία από τις άλλες
χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 4, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 32
Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων
1.
Ο εξαγωγέας που ζητά την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 φυλάσσει επί τρία (3) τουλάχιστον έτη τα
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου.
2.
Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τόπου καταγωγής φυλάσσει επί τρία (3) τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω
δήλωσης τόπου καταγωγής, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου.
3.
Ο προμηθευτής που συντάσσει δήλωση προμηθευτή φυλάσσει επί τρία (3) τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και
του τιμολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εμπορικού εγγράφου στο οποίο επισυνάπτεται η εν λόγω δήλωση, καθώς και
όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 9 του παρόντος πρωτοκόλλου.
4.
Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 φυλάσσουν επί τρία (3)
τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου.
5.
Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής φυλάσσουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας
εμπορευμάτων EUR.1 και τις δηλώσεις τόπου καταγωγής που υποβάλλονται σ' αυτές.

Άρθρο 33
Διαφορές και λάθη εκτύπωσης
1.
Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των δηλώσεων που γίνονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που
αναγράφονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων
δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο
πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα.
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2.
Προφανή λάθη εκτύπωσης, όπως λάθη δακτυλογράφησης στο πιστοποιητικό καταγωγής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται
την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, εάν τα λάθη αυτά δεν δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των δηλώσεων του
εν λόγω εγγράφου.

Άρθρο 34
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
1.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 29 παράγραφος 3 του
παρόντος πρωτοκόλλου σε περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα τιμολογούνται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, καθεμία
από τις ενδιαφερόμενες χώρες καθορίζει ετησίως ποσά σε εθνικά νομίσματα των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή των κρατών μελών
της ΕΕ που ισοδυναμούν με τα ποσά σε ευρώ.
2.
Το φορτίο αποστολής υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή του άρθρου 29
παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου, με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό
που έχει καθορίσει η σχετική χώρα.
3.
Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα οποιασδήποτε χώρας είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία, στο εθνικό
νόμισμα αυτής της χώρας, των ποσών σε ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου. Τα ποσά ανακοινώνονται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κοινοποιεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες τα σχετικά ποσά.
4.
Κάθε χώρα μπορεί να στρογγυλοποιεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του
ποσού που εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα. Το στρογγυλοποιημένο ποσό δεν μπορεί να διαφέρει από το ποσό που
προκύπτει από τη μετατροπή κατά περισσότερο από 5 %. Μια χώρα μπορεί να διατηρεί αμετάβλητο στο εθνικό της νόμισμα το
ισόποσο που είναι εκφρασμένο σε ευρώ εάν, κατά τη στιγμή της ετήσιας αναπροσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 3,
η μετατροπή του εν λόγω ποσού, πριν από κάθε στρογγυλοποίηση, συνεπάγεται αύξηση μικρότερη του 15 τοις εκατό του
ισόποσου σε εθνικό νόμισμα. Το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί να διατηρείται αμετάβλητο, εάν η μετατροπή συνεπάγεται
μείωση αυτής της ισοδύναμης αξίας.
5.
Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ επανεξετάζονται από την επιτροπή τελωνείων, κατόπιν αιτήματος της ΕΕ ή κράτους
ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, η επιτροπή τελωνείων εξετάζει κατά πόσον είναι ευκταία η
διατήρηση των συνεπειών που έχουν τα σχετικά όρια σε πραγματικούς όρους. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει να
τροποποιήσει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 35
Διοικητικοί όροι για την υπαγωγή προϊόντων στην παρούσα συμφωνία
1.
Κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, τα προϊόντα καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή καταγωγής ΕΕ
υπάγονται, κατά την τελωνειακή διασάφηση εισαγωγής, στο προτιμησιακό καθεστώς της συμφωνίας μόνο υπό τον όρο ότι η
εξαγωγή τους πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία ή μετά την ημερομηνία συμμόρφωσης της χώρας εξαγωγής με τις
διατάξεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2.
2.

Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και η ΕΕ αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν:

α) τις αναγκαίες εθνικές και περιφερειακές συνθήκες για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων και των διαδικασιών που
καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο, καθώς και να προβούν, ενδεχομένως, στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την εφαρμογή
των άρθρων 3, 4 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου·
β) τις αναγκαίες διοικητικές δομές και συστήματα για την ορθή διαχείριση και έλεγχο της καταγωγής των προϊόντων και τη
συμμόρφωση με τους άλλους όρους που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο.
Θα προβούν στις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 36 του παρόντος πρωτοκόλλου.
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Άρθρο 36
Κοινοποίηση στις τελωνειακές αρχές
1.
Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και η ΕΕ ανταλλάσσουν μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις διευθύνσεις των τελωνειακών
αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση και επαλήθευση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 και των δηλώσεων τόπου
καταγωγής ή των δηλώσεων προμηθευτών, καθώς και υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι
υπηρεσίες τους για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 και οι δηλώσεις τόπου
καταγωγής ή προμηθευτών γίνονται δεκτά για την εφαρμογή προτιμησιακής μεταχείρισης από την ημερομηνία κατά την οποία
οι πληροφορίες αυτές παραλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη γραμματεία της ΤΕΜΑ και το Υπουργείο Βιομηχανίας
και Εμπορίου της Μοζαμβίκης.
2.
Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και η ΕΕ αλληλοενημερώνονται αμέσως για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.
3.
Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπάγονται στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης του ενδιαφερόμενου κράτους.
Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επαλήθευσης ανήκουν στις κυβερνητικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους.

Άρθρο 37
Αμοιβαία συνδρομή
1.
Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η ΕΕ και τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ παρέχουν
αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών
κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, των δηλώσεων τόπου καταγωγής ή των δηλώσεων προμηθευτή και της ακρίβειας των
πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτά τα έγγραφα.
2.
Οι αρχές των οποίων ζητείται η συνδρομή παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες
έχει κατασκευαστεί το προϊόν, αναφέροντας ιδίως τις συνθήκες υπό τις οποίες τηρήθηκαν οι κανόνες καταγωγής στα διάφορα
κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, στην ΕΕ και στις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 38
Επαλήθευση των πιστοποιητικών καταγωγής
1.
Η εκ των υστέρων επαλήθευση των πιστοποιητικών καταγωγής διενεργείται δειγματοληπτικά και βάσει ανάλυσης κινδύνου
ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες για τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών,
τον χαρακτήρα καταγωγής των οικείων προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.
2.
Για την εφαρμoγή τωv διατάξεων της παραγράφoυ 1, oι τελωvειακές αρχές της χώρας εισαγωγής επιστρέφoυν τo
πιστoπoιητικό κυκλoφoρίας εμπορευμάτων EUR.1 και τo τιμoλόγιo, αν έχει υπoβληθεί, τη δήλωση τόπου καταγωγής ή
αντίγραφo των εν λόγω εγγράφων, στις τελωvειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέρoντας, κατά περίπτωση, τoυς λόγoυς
της αίτησης επαλήθευσης. Για να στηρίξουν την αίτησή τους για τη διενέργεια εκ των υστέρων επαλήθευσης, παρέχουν όλα τα
έγγραφα και όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει τα οποία δημιουργούν υπόνοιες ότι τα αναγραφόμενα στο πιστοποιητικό
καταγωγής στοιχεία είναι ανακριβή.
3.
Η επαλήθευση διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν
το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του
εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.
4.
Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα
συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης, επιτρέπουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα
προϊόντα, με την επιφύλαξη λήψης κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται απαραίτητο.
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5.
Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια της επαλήθευσης πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της
επαλήθευσης αυτής, το ταχύτερο δυνατό. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να αναφέρουν σαφώς εάν τα έγγραφα είναι γνήσια και
εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, ΕΕ ή μίας από τις υπόλοιπες
χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου και εάν πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του
παρόντος πρωτοκόλλου.
6.
Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης επαλήθευσης ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν
λόγω εγγράφου ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων
περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων.
7.
Όταν από τη διαδικασία επαλήθευσης ή από οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία προκύπτουν ενδείξεις ότι οι
διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου παραβιάζονται, η χώρα εξαγωγής, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της
χώρας εισαγωγής, διεξάγει ή μεριμνά για τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών με τη δέουσα ταχύτητα για τον εντοπισμό και την
πρόληψη τέτοιων παραβιάσεων. Για τον σκοπό αυτό, η ενδιαφερόμενη χώρα εξαγωγής μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή της
χώρας εισαγωγής στις εν λόγω επαληθεύσεις.

Άρθρο 39
Επαλήθευση των δηλώσεων προμηθευτών
1.
Η επαλήθευση των δηλώσεων προμηθευτών πραγματοποιείται δειγματοληπτικά και με βάση την ανάλυση κινδύνου ή κάθε
φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία οι δηλώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση πιστοποιητικού
κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης τόπου καταγωγής, έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του
εγγράφου ή την ορθότητα των πληροφοριών που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο.
2.
Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση προμηθευτή έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τις
τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο έχει καταρτιστεί η δήλωση να εκδίδουν δελτίο πληροφοριών, του οποίου υπόδειγμα
παρέχεται στο παράρτημα VI. Εναλλακτικά, οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση του προμηθευτή έχουν τη
δυνατότητα να ζητούν από τον εξαγωγέα να προσκομίζει δελτίο πληροφοριών που έχουν εκδώσει οι τελωνειακές αρχές του
κράτους στο οποίο καταρτίστηκε η δήλωση. Αντίγραφο του δελτίου πληροφοριών φυλάσσεται από το τελωνείο που το εξέδωσε
επί τρία (3) τουλάχιστον έτη.
3.
Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια της επαλήθευσης ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης
αυτής, το ταχύτερο δυνατό. Τα αποτελέσματα πρέπει να αναφέρουν σαφώς κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στη δήλωση του προμηθευτή είναι ορθές και να παρέχουν τη δυνατότητα στις τελωνειακές αρχές να προσδιορίσουν εάν και σε
ποιο βαθμό αυτή η δήλωση προμηθευτή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη
σύνταξη δήλωσης τόπου καταγωγής.
4.
Η επαλήθευση διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία συντάχθηκε η δήλωση του προμηθευτή. Για
τον σκοπό αυτό, οι αρχές αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου και να
διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του προμηθευτή, καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο για την
επαλήθευση της ορθότητας των δηλώσεων του προμηθευτή.
5.
Κάθε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή δήλωση τόπου καταγωγής που εκδίδεται ή συντάσσεται βάσει μη ορθής
δήλωσης του προμηθευτή θεωρείται άκυρο.

Άρθρο 40
Διευθέτηση διαφορών
1.
Οι διαφορές που ανακύπτουν σε σχέση με τις διαδικασίες επαλήθευσης των άρθρων 38 και 39 του παρόντος
πρωτοκόλλου και οι οποίες δεν μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν την επαλήθευση και των
τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά της ή οι διαφορές που εγείρουν ζητήματα ως προς την ερμηνεία του
παρόντος πρωτοκόλλου υποβάλλονται στην επιτροπή τελωνείων.
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2.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθε
τούνται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 41
Κυρώσεις
Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει
ανακριβείς πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης προϊόντος.

Άρθρο 42
Ελεύθερες ζώνες
1.
Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και η EE λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι προϊόντα που
διακινούνται βάσει πιστοποιητικού καταγωγής ή δήλωσης προμηθευτή και που παραμένουν, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
τους, σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες
άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στην αποτροπή της φθοράς τους.
2.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή ΕΕ
εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη βάσει πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι οικείες αρχές
εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, αν το ζητήσει ο εξαγωγέας, εφόσον η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι
σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 43
Παρεκκλίσεις
1.
Η επιτροπή τελωνείων μπορεί να εγκρίνει παρεκκλίσεις από το παρόν πρωτόκολλο, όταν το απαιτεί η ανάπτυξη
υφιστάμενων βιομηχανιών ή η δημιουργία νέων στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.
1.1 Το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ είτε προηγουμένως είτε αφού η αίτησή τους υποβληθεί
στην επιτροπή τελωνείων, κοινοποιούν στην ΕΕ την αίτησή τους για παρέκκλιση μαζί με τους λόγους που δικαιολογούν την
αίτηση αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 2.
1.2 Η ΕΕ ανταποκρίνεται θετικά σε όλες τις αιτήσεις κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, οι οποίες δικαιολογούνται δεόντως σύμφωνα με
το παρόν άρθρο και οι οποίες δεν μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημία σε βιομηχανία εγκατεστημένη στην ΕΕ.
2.
Για τη διευκόλυνση της εξέτασης των αιτήσεων για παρέκκλιση από την επιτροπή τελωνείων, το κράτος ή τα κράτη ΣΟΕΣ
της ΚΑΜΑ υποβάλλουν, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος VII, όσο το δυνατόν πληρέστερες πληροφορίες για να
υποστηρίξουν την αίτησή τους, κυρίως σχετικά με τα ακόλουθα σημεία:
α) περιγραφή του τελικού προϊόντος·
β) φύση και ποσότητα των υλών καταγωγής τρίτης χώρας·
γ) φύση και ποσότητα των υλών καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή χωρών ή εδαφών που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6
του παρόντος πρωτοκόλλου, ή των υλών που έχουν υποστεί μεταποίηση εκεί·
δ) διαδικασίες κατασκευής·
ε) προστιθέμενη αξία·
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στ) αριθμός υπαλλήλων που απασχολούνται στην οικεία επιχείρηση·
ζ) προβλεπόμενος όγκος εξαγωγών στην ΕΕ·
η) άλλες ενδεχόμενες πηγές προμήθειας πρώτων υλών·
θ) λόγοι που δικαιολογούν τη διάρκεια που ζητείται, λαμβανομένων υπόψη των προσπαθειών που καταβάλλονται για την
ανεύρεση νέων πηγών προμήθειας·
ι)

άλλες παρατηρήσεις.

Οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται για κάθε αίτηση παράτασης. Η επιτροπή τελωνείων μπορεί να τροποποιεί το έντυπο.
3.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη τα εξής:

α) το επίπεδο ανάπτυξης ή η γεωγραφική θέση του(των) ενδιαφερόμενου(-ων) κράτους (-ών) ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ·
β) οι περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων καταγωγής θα έθιγε αισθητά την ικανότητα μιας βιομηχανίας
εγκατεστημένης σε ένα κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να συνεχίσει τις εξαγωγές της προς την ΕΕ, και ιδίως οι περιπτώσεις στις
οποίες αυτό θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την παύση των δραστηριοτήτων της·
γ) οι ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες αποδεικνύεται σαφώς ότι οι κανόνες καταγωγής θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν την
πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στη βιομηχανία και στις οποίες μια παρέκκλιση που ευνοεί την υλοποίηση ενός
επενδυτικού προγράμματος θα καθιστούσε εφικτή τη σταδιακή τήρηση των κανόνων αυτών.
4.
Σε κάθε περίπτωση, θα διενεργείται εξέταση για να επιβεβαιωθεί ότι οι κανόνες σώρευσης δεν προσφέρουν λύση στο
πρόβλημα.
5.
Εξάλλου, όταν η αίτηση παρέκκλισης αφορά ένα λιγότερο ανεπτυγμένο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, η αίτηση εξετάζεται με
ευνοϊκή προδιάθεση και λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα εξής:
α) οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της απόφασης που πρόκειται να ληφθεί κυρίως σε σχέση με την απασχόληση·
β) η ανάγκη εφαρμογής της παρέκκλισης για ένα χρονικό διάστημα λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης του ενδιαφερόμενου
κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και των δυσχερειών που αντιμετωπίζει.
6.
Κατά την εξέταση των αιτήσεων, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, κατά περίπτωση, στη δυνατότητα χορήγησης του
χαρακτήρα καταγωγής σε προϊόντα που περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους ύλες καταγωγής λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών
(ΛΑΧ) ή αναπτυσσόμενων χωρών με τις οποίες ένα ή περισσότερα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ διατηρούν ειδικές σχέσεις, με την
προϋπόθεση ότι μπορεί να εξασφαλιστεί ικανοποιητική διοικητική συνεργασία.
7.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 6, η παρέκκλιση χορηγείται όταν η προστιθέμενη αξία στα μη καταγόμενα
προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο ενδιαφερόμενο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ είναι τουλάχιστον 45 τοις εκατό της αξίας του
τελικού προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση δεν απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία σε έναν οικονομικό τομέα της
ΕΕ ή σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της.
8.
Η επιτροπή τελωνείων λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου η απόφαση να λαμβάνεται το συντομότερο δυνατόν και,
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο σε εβδομήντα πέντε (75) εργάσιμες ημέρες από την παραλλαβή της αίτησης από τον συμπροε
δρεύοντα της επιτροπής τελωνείων εκπρόσωπο της ΕΕ. Εάν η ΕΕ δεν ενημερώσει τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για τη θέση της
σχετικά με την αίτηση αυτή εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι το αίτημα έγινε αποδεκτό.
9. α) Η παρέκκλιση ισχύει για διάστημα που καθορίζεται από την επιτροπή τελωνείων και το οποίο κατά κανόνα είναι
πενταετές (5 έτη).
β) Στην απόφαση παρέκκλισης μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσής της χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας
απόφασης από την επιτροπή τελωνείων, υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο κράτος ή κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ θα
υποβάλλουν, τρεις (3) μήνες πριν από το πέρας κάθε περιόδου, στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να
αδυνατούν να εκπληρώσουν τους όρους του παρόντος πρωτοκόλλου για τους οποίους έχει προβλεφθεί παρέκκλιση. Σε
περίπτωση προβολής αντιρρήσεων σχετικά με την παράταση, η επιτροπή τελωνείων εξετάζει το ζήτημα το συντομότερο
δυνατόν και αποφασίζει εάν θα παρατείνει την ισχύ της παρέκκλισης. Η επιτροπή τελωνείων ακολουθεί τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παράγραφο 8. Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή διακοπών στην εφαρμογή της
παρέκκλισης.
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γ) Κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στα εδάφια α) και β), η επιτροπή τελωνείων μπορεί να επανεξετάσει
τους όρους εφαρμογής της παρέκκλισης εάν διαπιστωθεί ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε ουσιώδεις παράγοντες
που διέπουν την απόφαση χορήγησης της παρέκκλισης. Βάσει της επανεξέτασης, η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
τροποποιήσει τους όρους της απόφασής της όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης ή οποιονδήποτε άλλο
προηγουμένως θεσπισμένο όρο.
10. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9, χορηγείται αυτομάτως παρέκκλιση στη Ναμίμπια για τον παρασκευασμένο
ή διατηρημένο μακρύπτερο τόνο (Thunnus alalunga) της κλάσης 1604 του ΕΣ, που παρασκευάζεται από μη καταγόμενο
μακρύπτερο τόνο των κλάσεων 0302 ή 0303 του ΕΣ, από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα συμφωνία παράγει
αποτελέσματα μεταξύ της Ναμίμπια και της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 113 της παρούσας συμφωνίας, εντός της ετήσιας
ποσόστωσης των 800 μετρικών τόνων.
11. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9, χορηγείται αυτομάτως παρέκκλιση στη Μοζαμβίκη από τις διατάξεις του
άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος πρωτοκόλλου. Η παρέκκλιση αυτή ισχύει για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας για τις γαρίδες, του μικρούς και άλλους αστακούς των κλάσεων
0306 και 1605 του ΕΣ που αλιεύονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Μοζαμβίκης και εκφορτώνονται και
μεταποιούνται στη Μοζαμβίκη.

ΤΙΤΛΟΣ VI
ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΓΙΑ

Άρθρο 44
Ειδικοί όροι
1.
Ο όρος «ΕΕ» που χρησιμοποιείται στο παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίγια. Ο όρος «προϊόντα
καταγωγής ΕΕ» δεν καλύπτει τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίγιας.
2.
Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου εφαρμόζονται κατ' αναλογία για τον καθορισμό των προϊόντων που είναι δυνατό
να θεωρούνται προϊόντα καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ όταν εισάγονται στη Θέουτα και τη Μελίγια.
3.
Όταν προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα, στη Μελίγια ή στην ΕΕ υποβάλλονται σε επεξεργασία και
μεταποίηση σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, θεωρούνται προϊόντα παραχθέντα εξ ολοκλήρου στο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.
4.
Επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει διενεργηθεί στη Θέουτα, στη Μελίγια ή στην ΕΕ θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε
κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, εφόσον οι ύλες υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.
5.
Για την εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4, οι ανεπαρκείς εργασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 9 του παρόντος
πρωτοκόλλου δεν θεωρούνται επεξεργασία ή μεταποίηση.
6.

Η Θέουτα και η Μελίγια θεωρούνται ενιαίο έδαφος.

ΤΙΤΛΟΣ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45
Αναθεώρηση και εφαρμογή των κανόνων καταγωγής
1.
Σύμφωνα με το άρθρο 101 της παρούσας συμφωνίας, το κοινό συμβούλιο εξετάζει σε ετήσια βάση, ή όποτε το ζητήσουν
τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή η ΕΕ, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου και τις οικονομικές τους
συνέπειες και προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.
2.

Το κοινό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις συνέπειες των τεχνολογικών εξελίξεων στους κανόνες καταγωγής.
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Οι αποφάσεις εφαρμόζονται το ταχύτερο δυνατό.

4.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή τελωνείων λαμβάνει αποφάσεις, μεταξύ
άλλων, σχετικά με τη χορήγηση παρεκκλίσεων από το παρόν πρωτόκολλο, βάσει των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 43 του
παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 46
Παραρτήματα
Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.
Άρθρο 47
Εφαρμογή του πρωτοκόλλου
Η ΕΕ και τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ λαμβάνουν, σε ό,τι τα αφορά, τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος
πρωτοκόλλου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος II
Σημείωση 1:
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους όρους που πρέπει να πληρούν όλα τα προϊόντα για να θεωρηθούν επαρκώς επεξεργασθέντα ή
μεταποιηθέντα κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου.
Σημείωση 2:
1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθμό της
δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των
εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σε αυτή την κλάση ή το κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες
στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης
προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή
του κεφαλαίου που περιγράφεται στη στήλη 2.
2. Όταν στη στήλη 1 υπάρχουν περισσότεροι του ενός αριθμοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται αριθμός κεφαλαίου
και, κατά συνέπεια, η περιγραφή των προϊόντων στη στήλη 2 δίνεται με γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες στις στήλες 3
ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται στις διάφορες
κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που αναγράφονται στη στήλη 1.
3. Όταν στον πίνακα υπάρχουν διάφοροι κανόνες που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης,
κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τους κανόνες που αναφέρονται
παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4.
4. Όταν, για κάποια εγγραφή στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να
επιλέγει να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν στη στήλη 4
δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3.
Σημείωση 3:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα
καταγωγής και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν ο εν λόγω
χαρακτήρας αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στην ΕΕ ή στα
κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.
Παραδείγματος χάριν:
Κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών
που δύνανται να χρησιμοποιηθούν, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, είναι
κατασκευασμένος από «άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα» της κλάσης ex 7224.
Αν oι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματoπoιήθηκαν εντός της ΕΕ με πρώτη ύλη μη καταγόμενo πλίνθωμα, τo πρoϊόν πoυ
κατασκευάστηκε με αυτόν τoν τρόπo απoκτά ήδη τον χαρακτήρα καταγωγής δυνάμει τoυ κανόνα πoυ πρoβλέπεται στoν
πίνακα για τα πρoϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί καταγόμενο προϊόν κατά τον
υπολογισμό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το εάν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο της ΕΕ. Η
αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη
καταγομένων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.
2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης· συνεπώς,
περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης τον χαρακτήρα καταγωγής. Αντιθέτως, λιγότερες επεξεργασίες ή
μεταποιήσεις δεν προσδίδουν χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, εάν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμο
ποιούνται μη καταγόμενες ύλες σε ένα ορισμένο στάδιο κατασκευής, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών σε προγενέστερο στάδιο
κατασκευής επιτρέπεται, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών σε μεταγενέστερο στάδιο κατασκευής δεν επιτρέπεται.
3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας ορίζει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν «ύλες οποιασδήποτε
κλάσης», μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, με την επιφύλαξη, ωστόσο, τυχόν ειδικών
περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα. Η έκφραση, ωστόσο, «κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ.…» σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνον ύλες
υπαγόμενες στην ίδια κλάση με το προϊόν αλλά με διαφορετική περιγραφή από εκείνη που ισχύει για το προϊόν και η οποία
δίνεται στη στήλη 2.
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4. Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει
ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται η χρήση όλων των υλών.
Παραδείγματος χάριν:
Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και,
μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και
χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί.
5. Όταν ένας κανόνας του πίνακα ορίζει ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται από συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός
προφανώς δεν αποκλείει τη χρήση και άλλων υλών οι οποίες, από τη φύση τους, δεν μπορούν να είναι σύμφωνες με αυτόν
τον κανόνα. (βλέπε επίσης τη σημείωση 6.3 παρακάτω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα).
Παραδείγματος χάριν:
Ο κανόνας για τις παρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ειδικά τη χρήση μη καταγόμενων
δημητριακών και παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων
προσθέτων που δεν παράγονται από δημητριακά.
Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να παρασκευαστούν από τις συγκεκριμένες ύλες
που ορίζονται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο παρασκευής.
Παραδείγματος χάριν:
Στην περίπτωση ενδύματος του κεφαλαίου ex 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντές ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται
η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα
υφάσματα, ακόμη και αν τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευαστούν από νήματα. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, η πρώτη ύλη είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος,
δηλαδή σε κατάσταση ινών.
6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία του συνόλου των χρησιμο
ποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Επιπροσθέτως,
δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για τις συγκεκριμένες ύλες.
Σημείωση 4:
1. Ο χρησιμοποιούμενος στον πίνακα όρος «φυσικές ίνες» δηλώνει ίνες άλλες από τις τεχνητές ή συνθετικές ίνες. Περιορίζεται
στα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν ορίζεται άλλως, περιλαμβάνει
ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.
2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χονδρές τρίχες της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το
μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χονδροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των
κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.
3. Οι όροι «υφαντικοί πολτοί», «χημικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού» χρησιμοποιούνται στον
πίνακα για να περιγράψουν τις ύλες οι οποίες δεν ταξινομούνται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμο
ποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή ινών ή νημάτων από χαρτί.
4. Ο όρος «συνθετικές μη συνεχείς ίνες» που χρησιμοποιείται στον πίνακα αφορά τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς
ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών των κλάσεων 5501 έως 5507.
Σημείωση 5:
1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του
πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για καμία βασική υφαντουργική ύλη που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του προϊόντος
αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές οι ύλες αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των χρησιμο
ποιούμενων βασικών υφαντουργικών υλών. (Βλ. επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4 πιο κάτω).
2. Ωστόσο, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στα σύμμεικτα προϊόντα που είναι
κατασκευασμένα από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.
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Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες:
— μετάξι,
— μαλλί,
— χoνδρoειδείς ζωικές τρίχες,
— ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,
— τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,
— βαμβάκι,
— ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,
— λινάρι,
— κάνναβη,
— γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένων φυτών (βίβλος),
— σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του γένους Agaνe,
— ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες,
— συνεχείς συνθετικές ίνες,
— συνεχείς τεχνητές ίνες,
— νήματα μεταφοράς ρεύματος,
— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυπροπυλένιο,
— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυεστέρες,
— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυαμίδια,
— μη συνεχείς συνθετικές ίνες πολυακριλονιτριλικές,
— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυϊμίδια,
— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυτετραφθοροαιθυλένιο,
— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από θειούχο πολυφαινυλένιο
— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυμερές του χλωριούχου βινιλίου
— άλλες μη συνεχείς συνθετικές ίνες,
— μη συνεχείς τεχνητές ίνες από βισκόζη,
— άλλες μη συνεχείς τεχνητές ίνες,
— νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυ
λιγμένα με άλλο νήμα,
— νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυ
λιγμένα με άλλο νήμα,
— προϊόντα της κλάσης 5605 (επιμεταλλωμένα νήματα), στα οποία έχει ενσωματωθεί λωρίδα που έχει έναν πυρήνα που
αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μια ταινία πλαστικής ύλης έστω και επικαλυμμένη με σκόνη
αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm, και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας
μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες,
— άλλα προϊόντα της κλάσης 5605.
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Παραδείγματος χάριν:
Νήμα της κλάσης 5205 κατασκευασμένο από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες, μη συνεχείς, της
κλάσης 5506 είναι σύμμεικτο νήμα. Επομένως, οι μη καταγόμενες μη συνεχείς συνθετικές ίνες, πoυ δεν ανταπoκρίνoνται
στoυς κανόνες καταγωγής (oι oπoίoι απαιτoύν τη χρήση χημικών oυσιών ή υφαντικoύ πoλτoύ), δύνανται να χρησιμο
ποιηθούν μέχρι 10 % κατά βάρoς τoυ νήματoς.
Παραδείγματος χάριν:
Μάλλινο ύφασμα της κλάσης 5112 κατασκευασμένο από μάλλινα νήματα της κλάσης 5107 και από νήματα μη συνεχών
συνθετικών ινών, της κλάσης 5509, είναι ύφασμα σύμμεικτο. Επομένως, συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους
κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών υλών ή υφαντικού πολτού) ή μάλλινα νήματα που δεν
ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή
μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων δύνανται να χρησιμοποιούνται
σε αναλογία μέχρι 10 % κατά βάρος του υφάσματος.
Παραδείγματος χάριν:
Φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 κατασκευασμένη από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από
βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210 θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνο εάν το ίδιο το βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο
ύφασμα κατασκευασμένο από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή εάν τα βαμβακερά νήματα που
χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα.
Παραδείγματος χάριν:
Εάν η σχετική φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από
συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε, προφανώς, τα χρησιμοποιούμενα νήματα είναι δύο ξεχωριστές βασικές υφαντικές
ύλες και, συνεπώς, η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν.
3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από
πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», η ανοχή αυτή είναι 20 τοις εκατό όσον αφορά τα εν λόγω νήματα.
4. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί «λωρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό
έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους έως και 5 mm και η
οποία είναι συγκολλημένη μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες», η ανοχή αυτή είναι 30 τοις εκατό όσον αφορά την εν
λόγω λωρίδα.
Σημείωση 6:
1. Στην περίπτωση των υφαντουργικών προϊόντων, για τα οποία υπάρχει υποσημείωση στον πίνακα που παραπέμπει στην
παρούσα επεξηγηματική σημείωση, μπορούν να χρησιμοποιούνται κλωστοϋφαντουργικά είδη ταινιοπλεκτικής και
εξαρτήματα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για τα έτοιμα προϊόντα, με τον όρο ότι το
βάρος τους δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού βάρους όλων των χρησιμοποιηθεισών υφαντικών υλών.
Τα κλωστοϋφαντουργικά είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήματα είναι αυτά που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Τα είδη
φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων δεν θεωρούνται είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήματα.
2. Τα χρησιμοποιούμενα μη κλωστοϋφαντουργικά είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήματα ή άλλα προϊόντα που περιέχουν
υφαντικές ύλες δεν απαιτείται να πληρούν τους όρους της στήλης 3, ακόμη και αν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
σημείωσης 3.5.
3. Σύμφωνα με τη σημείωση 3.5, τα μη καταγόμενα μη κλωστοϋφαντουργικά είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήματα ή άλλα
προϊόντα που δεν περιέχουν υφαντικές ύλες μπορούν, σε κάθε περίπτωση, να χρησιμοποιούνται ελεύθερα όταν δεν μπορούν
να κατασκευαστούν από ύλες που απαριθμούνται στη στήλη 3.
Ενδεικτικά (1), εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως μπλούζες, ότι πρέπει
να χρησιμοποιηθούν νήματα, αυτό δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, για τον λόγο ότι τα κουμπιά
δεν κατασκευάζονται από υφαντικές ύλες.
4. Όταν εφαρμόζεται κανόνας ποσοστού, κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων ενσωματωμένων υλών πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη και η αξία των ειδών ταινιοπλεκτικής και των εξαρτημάτων.
(1) Το παρόν παράδειγμα δίνεται μόνο για επεξηγηματικούς λόγους. Δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα.
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Σημείωση 7:
1. Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, «ειδικές επεξεργασίες» είναι οι
εξής:
α) η υπό κενό απόσταξη·
β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·
γ) η πυρόλυση·
δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·
ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·
στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω ενέργειες: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή ατμίζον θειικό οξύ ή
τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης)· εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα· αποχρωματισμό και καθαρισμό με φυσικώς
ενεργή γη, ενεργοποιημένη γη, ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·
ζ) ο πολυμερισμός·
η) η αλκυλίωση·
θ) ο ισομερισμός.
2. Για τους σκοπούς των κωδικών 2710, 2711 και 2712, «ειδικές επεξεργασίες» είναι οι εξής:
α) η υπό κενό απόσταξη·
β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·
γ) η πυρόλυση·
δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·
ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·
στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω ενέργειες: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή ατμίζον θειικό οξύ ή
τριοξείδιο του θείου (θειικό ανυδρίτη)· εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα· αποχρωματισμό και καθαρισμό με φυσικώς
ενεργή γη, ενεργοποιημένη γη, ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·
ζ) ο πολυμερισμός·
η) η αλκυλίωση·
θ) ο ισομερισμός·
ι)

αποκλειστικά για τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, με την οποία επιτυγχάνεται
μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος
ΑSTM D 1266-59 T)·

ια) αποκλειστικά για τα προϊόντα της κλάσης 2710, η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση·
ιβ) αποκλειστικά για τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, η επεξεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση,
κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar
και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 °C, με τη βοήθεια καταλύτη. Ωστόσο, οι περαιτέρω επεξεργασίες με υδρογόνο
των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710 (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), που έχουν
σκοπό, ειδικότερα, τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση, δεν θεωρούνται ειδικές επεξεργασίες·
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ιγ) αποκλειστικά για τα πετρέλαια εξωτερικής καύσης της κλάσης ex 2710, η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, υπό τον
όρο ότι στους 300 °C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86 αποστάζει κλάσμα των εν λόγω προϊόντων μικρότερο του
30 τοις εκατό κατ' όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών.
ιδ) αποκλειστικά για τα βαριά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσης της
κλάσης ex 2710, η επεξεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας.
Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, απλές εργασίες, όπως
καθαρισμός, καθίζηση, αφαλάτωση, αποχωρισμός του ύδατος, διήθηση, χρωματισμός, σήμανση, επίτευξη συγκεκριμένης
περιεκτικότητας σε θείο ως αποτέλεσμα μίξης προϊόντων με διαφορετικές περιεκτικότητες σε θείο, οποιοσδήποτε συνδυασμός
των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν χαρακτήρα καταγωγής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων επί μη καταγόμενων υλών που προσδίδουν το χαρακτήρα
χαρακτηρα του καταγόμενου προϊόντος
Τα προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα είναι δυνατόν να μην καλύπτονται στο σύνολό τους από την παρούσα συμφωνία.
Είναι συνεπώς απαραίτητο να διενεργούνται διαβουλεύσεις με τα άλλα μέρη της παρούσας συμφωνίας.
Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

(1)

(2)

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα
του καταγόμενου προϊόντος
(3)

Κεφάλαιο 01

Ζώντα ζώα

Όλα τα χρησιμοποιούμενα ζώα του
κεφαλαίου 1 πρέπει να έχουν παρα
χθεί εξ ολοκλήρου

Κεφάλαιο 02

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
βρώσιμα
χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφα
λαίων 1 και 2 πρέπει να έχουν παρα
χθεί εξ ολοκλήρου

ex κεφάλαιο 03

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια Όλες οι ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, με να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου
εξαίρεση:

0304

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω Παρασκευή κατά την οποία η αξία
και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
του κεφαλαίου 3 δεν υπερβαίνει το
15 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

0305

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε
άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψη
μένα πριν ή κατά τη διάρκεια του κα
πνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσ
σωματωμένα προϊόντα με μορφή σβό
λων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για
ανθρώπινη κατανάλωση

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 3 δεν υπερβαίνει το
15 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 0306

Μαλακόστρακα καπνιστά, έστω και
χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψη
μένα πριν ή κατά τη διάρκεια του κα
πνίσματος. Μαλακόστρακα με το όστ
ρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό,
έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατι
σμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες
και συσσωματωμένα προϊόντα με
μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακο
στράκων, κατάλληλα για ανθρώπινη
κατανάλωση

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 3 δεν υπερβαίνει το
15 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 0307

Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το
κοχύλι τους, αποξεραμένα, αλατι
σμένα ή σε άρμη. Μαλάκια καπνιστά,
έστω και χωρίς το όστρακό τους,
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια,
σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα
με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακίων,
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανά
λωση

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 3 δεν υπερβαίνει το
15 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ή

(4)
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(3)

ex 0308

Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα
μαλακόστρακα και τα μαλάκια, απο
ξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη.
Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά, άλλα
από τα μαλακόστρακα και τα μαλά
κια, έστω και ψημένα, πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια,
σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα
με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυ
λων υδρόβιων άλλων από τα μαλακό
στρακα και τα μαλάκια, κατάλληλα
για ανθρώπινη κατανάλωση

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 3 δεν υπερβαίνει το
15 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex κεφάλαιο 04

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας·
αυγά πτηνών· μέλι φυσικό· προϊόντα
βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού· με εξαίρεση:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγ Παρασκευή κατά την οποία:
μένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα — όλες οι ύλες του κεφαλαίου 4
γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω
κλήρου·
και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζά
χαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρω — όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρου
τοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά,
ματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή
κίτρου ή γκρέιπφρουτ) της κλά
κακάου
σης 2009 πρέπει να είναι ήδη κα
ταγόμενοι·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών του κεφαλαίου 17 δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 05

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
που δεν κατονομάζονται ούτε περι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση:
λαίου 5 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

ex 0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή
επεξεργασμένες
και τέντωμα τριχών χοίρου ή αγριό
χοιρου

Κεφάλαιο 06

Δένδρα ζωντανά και άλλα φυτά· βολ Παρασκευή κατά την οποία:
βοί, ρίζες και παρόμοια είδη· κομμένα — όλες οι ύλες του κεφαλαίου 6
άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κεφάλαιο 07

Λαχανικά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώ Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
σιμα
ύλες του κεφαλαίου 7 πρέπει να
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου·

16.9.2016
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Καρποί και φρούτα βρώσιμα· φλούδες Παρασκευή κατά την οποία:
εσπεριδοειδών ή πεπονιών
— όλοι οι καρποί κα τα φρούτα πρέ
πει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλή
ρου·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών του κεφαλαίου 17 δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 09

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά, με Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 9 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
χωρίς καφεΐνη· κελύφη και φλούδες κλάσης
καφέ· υποκατάστατα του καφέ που
περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν
είναι οι αναλογίες του μείγματος

0902

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης

Μείγματα μπαχαρικών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης

Δημητριακά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 10 πρέπει να έχουν παραχθεί
εξ ολοκλήρου

ex 0910

Κεφάλαιο 10

ex κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας· βύνη· άμυλα Παρασκευή κατά την οποία όλα τα
κάθε είδους· ινουλίνη· γλουτένη από χρησιμοποιούμενα δημητριακά, βρώ
σιτάρι, με εξαίρεση:
σιμα λαχανικά, ρίζες και βολβοί της
κλάσης 0714 ή τα φρούτα πρέπει να
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex 1106

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από Ξήρανση και άλεση οσπρίων της κλά
ξερά όσπρια της κλάσης 0713
σης 0708

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 12 πρέπει να έχουν παραχθεί
εξ ολοκλήρου

Κεφάλαιο 12

Ελαιούχοι σπόροι και ελαιώδεις καρ
ποί· σπέρματα, σπόροι και διάφοροι
καρποί· βιομηχανικά και φαρμακευ
τικά φυτά· άχυρα και χορτονομές

1301

Γομαλάκα· γόμες, ρητίνες, γόμες-ρη Παρασκευή κατά την οποία η αξία
τίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
της κλάσης 1301 δεν μπορεί να
φυσικές
υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

L 250/1961
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Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πηκτι
κές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώ
σεις· αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη
και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω
και τροποποιημένα:

– Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά πα Παρασκευή από βλεννώδη και πη
ράγωγα, τροποποιημένα
κτικά, μη τροποποιημένα

– Άλλα

Κεφάλαιο 14

ex κεφάλαιο 15

1501

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Πλεκτικές ύλες, φυτικές· φυτικά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
προϊόντα που δεν κατονομάζονται χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 14 πρέπει να έχουν παραχθεί
ούτε περιλαμβάνονται αλλού
εξ ολοκλήρου

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά·
προϊόντα της διάσπασης αυτών· λίπη
βρώσιμα επεξεργασμένα· κεριά ζωικής
ή φυτικής προέλευσης, με εξαίρεση:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου
και του saindοux) και λίπη πουλερι
κών, άλλα από εκείνα των κλάσεων
0209 ή 1503:

– Λίπη από κόκκαλα ή απορρίμματα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης εκτός από εκείνες των κλά
σεων 0203, 0206 ή 0207 ή οστά
της κλάσης 0506

– Άλλα

1502

Παρασκευή από κρέας ή βρώσιμα πα
ραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της
κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας
και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων
πουλερικών της κλάσης 0207

Λίπη βοοειδών ή αιγοπροβάτων, άλλα
από εκείνα της κλάσης 1503:

– Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης εκτός από εκείνες των κλά
σεων 0201, 0202, 0204 ή 0206 ή
οστά της κλάσης 0506

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

16.9.2016
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1504

ex 1505

1506

1507 έως 1515
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Λίπη και λάδια και τα κλάσματά
τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστι
κών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά
όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

– Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και
των άλλων υλών της κλάσης 1504

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφα
λαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παρα
χθεί εξ ολοκλήρου

Λανολίνη εξευγενισμένη

Παρασκευή από ακατέργαστο εριολί
πος της κλάσης 1505

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα
κλάσματά τους, έστω και εξευγενι
σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχημα
τισμένα:

– Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και
των άλλων υλών της κλάσης 1506

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

Φυτικά λάδια και τα κλάσματά τους:

– Λάδι σόγιας, αραχιδέλαιο, φοινικέ
λαιο, λάδι κοκκοφοινίκων (κοπρά),
φοινικοπυρήνων ή babassu, tung
(abrasin) oleococca, oiticica, κερί
μυρίκης, κερί Ιαπωνίας, κλάσματα
του λαδιού jojoba και λάδια που
προορίζονται για τεχνική ή βιομη
χανική χρήση, εκτός από την παρα
σκευή προϊόντων για ανθρώπινη
διατροφή

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

– Κλάσματα στερεά, εκτός εκείνων Παρασκευή από άλλες ύλες των κλά
σεων 1507 έως 1515
του λαδιού jojoba

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παρα
χθεί εξ ολοκλήρου
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1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα Παρασκευή κατά την οποία:
κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς — όλες οι ύλες του κεφαλαίου 2
υδρογονωμένα,
διεστεροποιημένα,
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα,
κλήρου·
έστω και εξευγενισμένα, αλλά μη πε
— όλες οι φυτικές ύλες πρέπει να
ραιτέρω παρασκευασμένα
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.
Ωστόσο μπορούν να χρησιμο
ποιούνται οι ύλες των κλάσεων
1507, 1508, 1511 και 1513

1517

Μαργαρίνη· μείγματα ή παρασκευά Παρασκευή κατά την οποία:
σματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια — όλες οι ύλες των κεφαλαίων 2
ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα
και 4 πρέπει να έχουν παραχθεί
διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφα
εξ ολοκλήρου·
λαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και
λάδια διατροφής και τα κλάσματά — όλες οι φυτικές ύλες πρέπει να
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.
τους της κλάσης 1516
Ωστόσο μπορούν να χρησιμο
ποιούνται οι ύλες των κλάσεων
1507, 1508, 1511 και 1513

ex κεφάλαιο 16

1604 και 1605

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή Παρασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1
μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων
ασπόνδυλων υδροβίων, με εξαίρεση:
Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 3 δεν υπερβαίνει το
15 % της τιμής εκ του εργοστασίου
μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα του προϊόντος
ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα
ή διατηρημένα
Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψα
ριών· χαβιάρι και τα υποκατάστατα
αυτού που παρασκευάζονται από
αυγά ψαριού·

ex κεφάλαιο 17

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
σματα, με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

ex 1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από
τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς κα
θαρή, σε στερεή κατάσταση, με προ
σθήκη αρωματικών ή χρωστικών ου
σιών

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβά
νονται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυ
κόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη),
χημικώς καθαρά, σε στερεή κατά
σταση· σιρόπια από ζάχαρα χωρίς
προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών
ουσιών· υποκατάστατα του μελιού,
έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι·
ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:
– Χημικώς καθαρή
φρουκτόζη

μαλτόζη

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το
30 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

και Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και
των άλλων υλών της κλάσης 1702
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– Άλλα ζάχαρα, σε στερεή κατά Παρασκευή κατά την οποία η αξία
σταση, με προσθήκη αρωματικών ή όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το
χρωστικών ουσιών
30 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 1703

1704

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

Μελάσες που προκύπτουν από την
εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινά
ρισμα) της ζάχαρης, με προσθήκη
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το
30 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο Παρασκευή κατά την οποία:
(στα οποία περιλαμβάνεται και η — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
λευκή σοκολάτα)
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
από εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών του κεφαλαίου 17 δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 18

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού

Παρασκευή κατά την οποία:
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
από εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών του κεφαλαίου 17 δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

1901

Εκχυλίσματα βύνης· παρασκευάσματα
διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια,
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκ
χυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν
κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από
40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως
απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλ
λού· παρασκευάσματα διατροφής από
προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι
0404, που δεν περιέχουν κακάο ή πε
ριέχουν λιγότερο από 5 % κατά βά
ρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθεί
σας βάσεως, και δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

– Εκχυλίσματα βύνης

Παρασκευή από δημητριακά του κε
φαλαίου 10

L 250/1965
ή

(4)

L 250/1966

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

– Άλλα

(3)

Παρασκευή κατά την οποία:
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
από εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών του κεφαλαίου 17 δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα
ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες
ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευα
σμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια,
νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια,
κανελόνια· αράπικο σιμιγδάλι (κουςκους), έστω και παρασκευασμένο:

– Που περιέχουν 20 % ή λιγότερο
κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα
σφαγίων, ψάρια, μαλακόστρακα ή
μαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα
χρησιμοποιούμενα δημητριακά και
παράγωγά τους (εκτός του σκληρού
σίτου και των παραγώγων του) πρέπει
να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

– Που περιέχουν περισσότερο από Παρασκευή κατά την οποία:
20 % κατά βάρος κρέας, παρα — όλα τα χρησιμοποιούμενα δημη
προϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλακό
τριακά και τα παράγωγά τους
στρακα ή μαλάκια
(εκτός του σκληρού σίτου και
των παραγώγων του) πρέπει να
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου·
— όλες οι ύλες των κεφαλαίων 2
και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί
εξ ολοκλήρου

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής, Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
παρασκευασμένα από άμυλα, σε κλάσης, εκτός από το άμυλο πατάτας
μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων της κλάσης 1108
στρογγυλών, σκυβάλων ή σε παρό
μοιες μορφές

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά Παρασκευή:
που λαμβάνονται με διόγκωση ή — από ύλες μη υπαγόμενες στην
φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες
κλάση 1806·
(κορνφλέικς)]· δημητριακά άλλα από
το καλαμπόκι, σε κόκκους ή με — κατά την οποία όλα τα χρησιμο
ποιούμενα δημητριακά και το
μορφή νιφάδων ή άλλων επεξεργα
αλεύρι (εκτός του σκληρού σίτου
σμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι,
και των παραγώγων του καθώς
πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή
και του Zea indurata maize)
αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κα
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
τονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
κλήρου·
αλλού
— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών του κε
φαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το
30 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος
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Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστι Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κε
προσθήκη κακάου· όστιες, κάψουλες φαλαίου 11
κενές των τύπων που χρησιμοποιού
νται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες,
ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο
κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια
προϊόντα

ex κεφάλαιο 20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών Παρασκευή κατά την οποία όλα τα
και φρούτων ή άλλων μερών φυτών, χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα
με εξαίρεση:
και καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί
εξ ολοκλήρου

ex 2001

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας),
γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα
μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βά
ρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή
ανώτερης του 5 %, παρασκευασμένα
ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

ex 2004 και ex
2005

Πατάτες με μορφή αλεύρων, σιμιγδα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
λιών ή νιφάδων παρασκευασμένες ή χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το
30 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

2006

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλού
δες καρπών και φρούτων και άλλα
μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγι
σμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμ
φάνιση)

2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελά Παρασκευή κατά την οποία:
δες, πολτοί και πάστες καρπών και — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
φρούτων, που παράγονται με βρά
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
σιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης
από εκείνη του προϊόντος·
ή άλλων γλυκαντικών
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών του κεφαλαίου 17 δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2008

– Καρποί με κέλυφος, χωρίς προ Παρασκευή κατά την οποία η αξία
σθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης
όλων των χρησιμοποιούμενων καρπών
και ελαιούχων σπόρων καταγωγής
των κλάσεων 0801, 0802 και 1202
έως 1207 υπερβαίνει το 60 % της τι
μής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

– Φιστικοβούτυρο· μείγματα με βάση Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
δημητριακά· καρδιές φοινίκων· κα χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
λαμπόκι
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος
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– Άλλα εκτός από φρούτα και καρ Παρασκευή κατά την οποία:
πούς (περιλαμβανομένων των καρ — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
πών με κέλυφος), μη παρασκευα
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
σμένα με ατμό ούτε βρασμένα στο
από εκείνη του προϊόντος·
νερό, χωρίς προσθήκη ζάχαρης,
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
κατεψυγμένα
νων υλών του κεφαλαίου 17 δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

2009

ex κεφάλαιο 21

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περι Παρασκευή κατά την οποία:
λαμβάνεται και ο μούστος σταφυ — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
λιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλ
από εκείνη του προϊόντος·
κοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχα
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
ρης ή άλλων γλυκαντικών
νων υλών του κεφαλαίου 17 δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συ Παρασκευή κατά την οποία:
μπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
και παρασκευάσματα με βάση τα
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ,
από εκείνη του προϊόντος·
το τσάι ή το ματέ· κιχώριο φρυγμένο
και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα — το χρησιμοποιούμενο κιχώριο
πρέπει να έχει παραχθεί εξ ολο
του καφέ και τα εκχυλίσματα, απο
κλήρου
στάγματα και συμπυκνώματα αυτών

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και
σάλτσες παρασκευασμένες· αρτύματα
και καρυκεύματα, σύνθετα· αλεύρι
από σινάπι και μουστάρδα παρα
σκευασμένη:

– Παρασκευάσματα για σάλτσες και Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
σάλτσες παρασκευασμένες· αρτύ χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ματα και καρυκεύματα, σύνθετα
ντος. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμο
ποιείται αλεύρι από σινάπι ή μου
στάρδα παρασκευασμένη

– Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
παρασκευασμένη
κλάσης

ex 2104

Παρασκευάσματα για σούπες και ζω Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
μούς· σούπες και ζωμοί παρασκευα κλάσης με εξαίρεση τα παρασκευα
σμένα.
σμένα ή διατηρημένα λαχανικά των
κλάσεων 2002 έως 2005
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Παρασκευάσματα διατροφής που δεν Παρασκευή κατά την οποία:
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
νται αλλού.
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
από εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών του κεφαλαίου 17 δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 22

Ποτά, αποστάγματα και ξίδι, με εξαί Παρασκευή κατά την οποία:
ρεση:
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
από εκείνη του προϊόντος·
— όλα τα σταφύλια ή οποιαδήποτε
ύλη που προέρχεται από χρησιμο
ποιούμενα σταφύλια πρέπει να
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

2202

Νερά, στα oπoία περιλαμβάνoνται και Παρασκευή κατά την οποία:
τα μεταλλικά και τα αεριoύχα νερά, — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
με πρoσθήκη ζάχαρης ή άλλωv γλυ
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
καντικώv, ή αρωματισμένα και άλλα
από εκείνη του προϊόντος·
μη αλκooλoύχα πoτά, με εξαίρεση
τoυς χυμoύς φρoύτων ή λαχανικών — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών του κεφαλαίου 17 δεν
της κλάσης 2009
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος·
— όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρου
τοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά,
κίτρου και γκρέιπφρουτ) πρέπει
να είναι ήδη καταγόμενοι

2207

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, Παρασκευή:
με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % — από ύλες μη υπαγόμενες στις
vol ή περισσότερο· αιθυλική αλκοόλη
κλάσεις 2207 ή 2208,
και άλλα αποστάγματα, μετουσιω
—
κατά την οποία όλα τα σταφύλια
μένα, οποιουδήποτε τίτλου
ή οποιαδήποτε ύλη που προέρχε
ται από σταφύλια πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, αν
όλες οι υπόλοιπες χρησιμοποιού
μενες ύλες είναι ήδη καταγόμενες,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αράκ
σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει
5 % κατ' όγκο

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, Παρασκευή:
με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγό — από ύλες μη υπαγόμενες στις
τερο από 80 % νοl.· αποστάγματα,
κλάσεις 2207 ή 2208,
λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά
— κατά την οποία όλα τα σταφύλια
ή οποιαδήποτε ύλη που προέρχε
ται από σταφύλια πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, αν
όλες οι υπόλοιπες χρησιμοποιού
μενες ύλες είναι ήδη καταγόμενες,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αράκ
σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει
5 % κατ' όγκο

L 250/1969
ή

(4)

L 250/1970
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

ex κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα της Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
βιομηχανίας τροφίμων· τροφές παρα χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
σκευασμένες για ζώα, με εξαίρεση:
ντος

ex 2301

Άλευρα φάλαινας· άλευρα, σκόνες και
συσσωματώματα με μορφή σβόλων
από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλ
ληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

ex 2303

Υπολείμματα της αμυλοποιίας του Παρασκευή κατά την οποία το σύνο
καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυ λο του καλαμποκιού πρέπει να έχει
κνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτι παραχθεί εξ ολοκλήρου
κότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται
σε ξερή ύλη, ανώτερης του 40 %
κατά βάρος

ex 2306

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
από την εξαγωγή ελαιολάδου, που ελιές πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ολοκλήρου
ελαιόλαδο ανώτερη του 3 %

2309

Παρασκευάσματα των τύπων που Παρασκευή κατά την οποία:
χρησιμοποιούνται για τη διατροφή — όλα τα χρησιμοποιούμενα δημη
των ζώων
τριακά, ζάχαρα ή μελάσες, κρέας
ή γάλα, πρέπει να είναι ήδη κατα
γόμενα·

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφα
λαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παρα
χθεί εξ ολοκλήρου

— όλες οι ύλες του κεφαλαίου 3
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου
ex κεφάλαιο 24

2402

Καπνός και βιομηχανοποιημένα υπο Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
κατάστατα καπνού, με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 24 πρέπει να έχουν παραχθεί
εξ ολοκλήρου
Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται
και εκείνα με κομμένα τα άκρα), που
ράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υπο
κατάστατα του καπνού

Παρασκευή κατά την οποία το 70 %
τουλάχιστον κατά βάρος των χρησι
μοποιούμενων μη βιομηχανοποιημέ
νων καπνών ή των απορριμμάτων κα
πνού της κλάσης 2401 πρέπει να εί
ναι ήδη καταγόμενα

ex 2403

Καπνός για κάπνισμα

Παρασκευή κατά την οποία το 70 %
τουλάχιστον κατά βάρος των χρησι
μοποιούμενων μη βιομηχανοποιημέ
νων καπνών ή των απορριμμάτων κα
πνού της κλάσης 2401 πρέπει να εί
ναι ήδη καταγόμενα

ex κεφάλαιο 25

Αλάτι· θείο· γαίες και πέτρες· γύψος, Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
ασβέστης και τσιμέντα, με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

16.9.2016
ή

(4)

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

ex 2504

Φυσικός, κρυσταλλικός γραφίτης, Εμπλουτισμός με άνθρακα, καθαρι
εμπλουτισμένος με άνθρακα, καθαρι σμός και άλεση του ακατέργαστου
κρυσταλλικού γραφίτη
σμένος, αλεσμένος

ex 2515

Μάρμαρα, απλά κομμένα με πριόνι ή Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο,
άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες μαρμάρου (ακόμη και ήδη κομμένου)
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm
πάχους που δεν υπερβαίνει τα 25 cm

ex 2516

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο,
ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέ πέτρας (ακόμη και ήδη κομμένης) πά
κημα ή κτίσιμο, απλά κομμένες, με χους μεγαλυτέρου των 25 cm
πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή
πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορ
θογωνίου, πάχους που δεν υπερβαίνει
τα 25 cm

ex 2518

Δολομίτης πυρωμένος

Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη

ex 2519

Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό
μαγνήσιο (μαγνησίτης), σε κιβώτια ερ
μητικά κλεισμένα, και οξείδιο του μα
γνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από
μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με
ηλεκτρισμό ή από πυρωμένη αδρανή
μαγνησία (φρυγμένη)

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμο
ποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο
(μαγνησίτης)

ex 2520

Γύψος ψημένος, παρασκευασμένος ει Παρασκευή κατά την οποία η αξία
δικά για την οδοντοτεχνική
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2524

Ίνες αμιάντου, φυσικές

Παρασκευή από συμπυκνώματα αμιά
ντου

ex 2525

Μαρμαρυγίας σε σκόνη

Παρασκευή με άλεση μαρμαρυγία ή
απορριμμάτων μαρμαρυγία

ex 2530

Χρωστικές γαίες, πυρωμένες (φρυγμέ Παρασκευή με πύρωση (φρύξη) ή
νες) ή σε σκόνη
άλεση χρωστικών γαιών

Κεφάλαιο 26

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

L 250/1971
ή

(4)

L 250/1972
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

ex κεφάλαιο 27

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και
προϊόντα της απόσταξης αυτών·
ασφαλτώδεις ύλες· κεριά ορυκτά, με
εξαίρεση:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

ex 2707

Λάδια στα οποία τα αρωματικά συ Εργασίες διύλισης και/ή μία ή περισ
στατικά υπερισχύουν κατά βάρος σε σότερες ειδικές επεξεργασίες (1)
σχέση με τα μη αρωματικά, δηλαδή
λάδια ανάλογα με τα ορυκτά λάδια
που προέρχονται από την απόσταξη
σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών
από λιθάνθρακα, που αποστάζουν το
65 % τουλάχιστον του όγκου τους
στους 250 °C (περιλαμβανομένων
των μειγμάτων αποσταγμάτων πετρε
λαίου και βενζόλης) και προορίζονται
να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα

ex 2709

Λάδια ακατέργαστα από ασφαλτούχα Πυρόλυση ασφαλτούχων ορυκτών
ορυκτά

16.9.2016
ή

(4)

Άλλες εργασίες από εκείνες που ανα
φέρονται στη στήλη (3) όπου όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλ Εργασίες διύλισης και/ή μία ή περισ
τούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέρ σότερες ειδικές επεξεργασίες (2)
γαστα λάδια· παρασκευάσματα που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού, που περιέχουν κατά
βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια
από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά
και στα οποία τα λάδια αυτά αποτε
λούν το βασικό συστατικό

2711

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι Εργασίες διύλισης και/ή μία ή περισ Άλλες εργασίες από εκείνες που ανα
υδρογονάνθρακες
σότερες ειδικές επεξεργασίες (2)
φέρονται στη στήλη (3) όπου όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

2712

Βαζελίνη· παραφίνη, μικροκρυσταλλι Εργασίες διύλισης και/ή μία ή περισ
κός πετρελαϊκός κηρός, slack wax, σότερες ειδικές επεξεργασίες (2)
οζοκηρίτης, λιγνιτικός κηρός, κηρός
από τύρφη, άλλοι ορυκτοί κηροί και
παρόμοια προϊόντα που λαμβάνονται
με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω
και χρωματισμένα

Άλλες εργασίες από εκείνες που ανα
φέρονται στη στήλη (3) όπου όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

Άλλες εργασίες από εκείνες που ανα
φέρονται στη στήλη (3) όπου όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

(3)

L 250/1973
ή

(4)

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, Εργασίες διύλισης και/ή μία ή περισ
άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα σότερες ειδικές επεξεργασίες (1)
υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου
ή των ασφαλτούχων ορυκτών

2714

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές· σχίστες Εργασίες διύλισης και/ή μία ή περισ Άλλες εργασίες από εκείνες που ανα
και άμμος, ασφαλτούχα· ασφαλτίτες σότερες ειδικές επεξεργασίες (1)
φέρονται στη στήλη (3) όπου όλες οι
και πετρώματα ασφαλτούχα
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

2715

Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη Εργασίες διύλισης και/ή μία ή περισ
φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα σότερες ειδικές επεξεργασίες (1)
του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή
το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες
ασφαλτούχες, cut-backs)

Άλλες εργασίες από εκείνες που ανα
φέρονται στη στήλη (3) όπου όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

ex κεφάλαιο 28

Ανόργανα χημικά προϊόντα· ενώσεις
ανόργανες ή οργανικές των πολύτι
μων μετάλλων, των ραδιενεργών στοι
χείων, των μετάλλων των σπανίων
γαιών ή των ισοτόπων, με εξαίρεση:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2805

«Mischmetall»

Παρασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυ
τική επεξεργασία κατά την οποία η
αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τι
μής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

ex 2811

Τριοξείδιο του θείου

Παρασκευή από διοξείδιο του θείου

Άλλες εργασίες από εκείνες που ανα
φέρονται στη στήλη (3) όπου όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/1974

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

(3)

16.9.2016
ή

(4)

ex 2833

Θειικό αργίλιο

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2840

Υπερβορικό νάτριο

Παρασκευή από τετραβορικό του δι Παρασκευή κατά την οποία η αξία
νατρίου πεντένυδρο
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 284210

Αργιλοπυριτικά μη καθορισμένης χη Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
μικής σύστασης.
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2852

– Ενώσεις του υδραργύρου με εσωτε
ρικούς αιθέρες και τα αλογονωνο
μένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή
νιτροδωμένα παράγωγά τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης
2909 δεν μπορεί να υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Ενώσεις του υδραργύρου με νου
κλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους,
καθορισμένης ή μη χημικής σύστα
σης· άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά
σεων 2932, 2933 και 2934 δεν μπο
ρεί να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Ενώσεις του υδραργύρου με αντι
δραστήρια διαγνωστικής ή εργα
στηρίου σε υπόθεμα και παρα
σκευασμένα αντιδραστήρια διαγνω
στικής ή εργαστηρίου έστω και σε
υπόθεμα, άλλα από εκείνα των
κλάσεων 3002 ή 3006· πιστοποιη
μένα υλικά αναφοράς

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
καθορισμένης ή μη χημικής σύστα κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των
σης· άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά
σεων 2932, 2933 και 2934 δεν μπο
ρεί να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

– Ενώσεις του υδραργύρου με χη
μικά προϊόντα και παρασκευά
σματα των χημικών ή συναφών
βιομηχανιών (στα οποία περιλαμ
βάνονται και εκείνα που αποτελού
νται από μείγματα φυσικών προϊό
ντων), που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/1975
ή

(4)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 29

Οργανικά χημικά προϊόντα, με εξαί Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
ρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 2901

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, που Εργασίες διύλισης και/ή μία ή περισ Άλλες εργασίες από εκείνες που ανα
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σότερες ειδικές επεξεργασίες (1)
φέρονται στη στήλη (3) όπου όλες οι
καύσιμα
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

ex 2902

Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογο Εργασίες διύλισης και/ή μία ή περισ
νάνθρακες (εκτός από τα αζουλένια), σότερες ειδικές επεξεργασίες (1)
βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια, που
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως
καύσιμα

Άλλες εργασίες από εκείνες που ανα
φέρονται στη στήλη (3) όπου όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

ex 2905

Άλατα μετά μετάλλων των αλκοολών Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
αυτής της κλάσης και αιθανόλης
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και
των άλλων υλών της κλάσης 2905.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιούνται άλατα μετά μετάλλων των
αλκοολών της ίδιας κλάσης, με την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορε
σμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονί
δια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους·
τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νι
τρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά
τους

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

2915

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά
σεων 2915 και 2916 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

L 250/1976
(1)

ex 2932

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

– Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογο Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
νωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης
ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
2909 δεν μπορεί να υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

16.9.2016
ή

(4)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε Παρασκευή κατά την οποία η αξία
εσωτερικές και τα αλογονωμένα κλάσης
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρο
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
δωμένα παράγωγά τους

2933

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετε Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
ροάτομο(-α) αζώτου
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά
σεων 2932 και 2933 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

2934

Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους· Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά
σεων 2932, 2933 και 2934 δεν μπο
ρεί να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2937

Ορμόνες, προσταγλανδίνες, θρομβο
ξάνες και λευκοτριένες, φυσικές ή
αναπαραγόμενες με σύνθεση· τα πα
ράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους
στα οποία περιλαμβάνονται και τα
πολυπεπτίδια τροποποιημένης αλύ
σου, που χρησιμοποιούνται κυρίως
ως ορμόνες:

– Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
με ετεροάτομο(-α) αζώτου
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά
σεων 2932 και 2933 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα νουκλεϊνικά οξέα και τα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
άλατά τους· άλλες ετεροκυκλικές κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά
ενώσεις
σεων 2932, 2933 και 2934 δεν μπο
ρεί να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

(3)

ex 2939

Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας Παρασκευή κατά την οποία η αξία
που περιέχουν τουλάχιστον 50 % όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
κατά βάρος αλκαλοειδή
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 30

Φαρμακευτικά προϊόντα, με εξαίρεση: Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex3002

Ανθρώπινο αίμα· αίμα ζώων παρα
σκευασμένο για θεραπευτικές, προφυ
λακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις·
αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος
και ανοσολογικά προϊόντα, τροπο
ποιημένα ή μη ή λαμβανόμενα έστω
και με βιοτεχνολογικές μεθόδους· εμ
βόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροορ
γανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και
παρόμοια προϊόντα:

– Προϊόντα που αποτελούνται από
συστατικά αναμειγμένα μεταξύ
τους, παρασκευασμένα για θερα
πευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις
ή μη αναμειγμένα προϊόντα, παρα
σκευασμένα για τις ίδιες χρήσεις,
που παρουσιάζονται με μορφή δό
σεων ή είναι συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και
των άλλων υλών της κλάσης 3002.
Οι ύλες αυτής της περιγραφής είναι
επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται,
με την προϋπόθεση ότι η αξία τους
δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα:

– Ανθρώπινο αίμα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και
των άλλων υλών της κλάσης 3002.
Οι ύλες αυτής της περιγραφής είναι
επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται,
με την προϋπόθεση ότι η αξία τους
δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Αίμα ζώων παρασκευασμένο για Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
θεραπευτικές ή προφυλακτικές κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και
των άλλων υλών της κλάσης 3002.
χρήσεις
Οι ύλες αυτής της περιγραφής είναι
επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται,
με την προϋπόθεση ότι η αξία τους
δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/1977
ή

(4)

L 250/1978

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

(3)

– Συστατικά του αίματος, εκτός από
τους αντιορούς, την αιμοσφαιρίνη,
την γλοβουλίνη του αίματος και
τον ορό γλοβουλίνης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και
των άλλων υλών της κλάσης 3002.
Οι ύλες αυτής της περιγραφής είναι
επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται,
με την προϋπόθεση ότι η αξία τους
δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
ή

(4)

– Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αί Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
ματος και οροί γλοβουλίνης
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και
των άλλων υλών της κλάσης 3002.
Οι ύλες αυτής της περιγραφής είναι
επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται,
με την προϋπόθεση ότι η αξία τους
δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και
των άλλων υλών της κλάσης 3002.
Οι ύλες αυτής της περιγραφής είναι
επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται,
με την προϋπόθεση ότι η αξία τους
δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλες ενώσεις με καρβοξυϊμιδική
ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνο
νται και η ζαχαρίνη και τα άλατά
της) ή με ιμινική ομάδα, με μορφή
πεπτιδίων και πρωτεϊνών που συν
δέονται άμεσα με τη ρύθμιση των
ανοσολογικών διαδικασιών

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
ετεροάτομο(-α) αζώτου
κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά
σεων 2932 και 2933 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργο
στασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
καθορισμένης ή μη χημικής σύστα κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των
σης· άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις
χρησιμοποιούμενων υλών των κλά
σεων 2932, 2933 και 2934 δεν πρέ
πει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

3003 και 3004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/1979

(2)

(3)

– Άλλες ορμόνες, προσταγλανδίνες,
θρομβοξάνες και λευκοτριένες, φυ
σικές ή αναπαραγόμενες με σύν
θεση, με μορφή πεπτιδίων και πρω
τεϊνών (άλλες από εκείνες της κλά
σης 2937) που συνδέονται άμεσα
με τη ρύθμιση των ανοσολογικών
διαδικασιών· τα παράγωγα και τα
δομικά ανάλογά τους στα οποία
περιλαμβάνονται και τα πολυπεπτί
δια τροποποιημένης αλύσου, που
χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμό
νες, με μορφή πεπτιδίων και πρω
τεϊνών (άλλα από εκείνα της κλά
σης 2937) που συνδέονται άμεσα
με τη ρύθμιση των ανοσολογικών
διαδικασιών

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλοι πολυαιθέρες, σε αρχικές
μορφές, με μορφή πεπτιδίων και
πρωτεϊνών που συνδέονται άμεσα
με τη ρύθμιση των ανοσολογικών
διαδικασιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
των χρησιμοποιούμενων υλών του κε
φαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος (3)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

Φάρμακα (με εξαίρεση τα εμπορεύ
ματα των κλάσεων 3002, 3005 και
3006):

– που παρασκευάζονται από αμικα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
κίνη της κλάσης 2941
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται οι ύλες των κλάσεων 3003
ή 3004, με την προϋπόθεση ότι η
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– άλλα

Παρασκευή κατά την οποία:
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο
μπορούν να χρησιμοποιούνται οι
ύλες των κλάσεων 3003 ή 3004,
με την προϋπόθεση ότι η συνολι
κή αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει το 50 % της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του προϊόντος

ή

(4)

L 250/1980
(1)

ex 3006

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

16.9.2016
ή

(4)

Συσκευές που προορίζονται για Παρασκευή κατά την οποία η αξία
χρήση σε περιπτώσεις παρά φύση όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
έδρας, από πλαστική ύλη
του εργοστασίου του προϊόντος

Αποστειρωμένα χειρουργικά ή οδο
ντικά νήματα που μπορούν να απορ
ροφηθούν και αποστειρωμένες αυτο
κόλλητες μεμβράνες για τη χειρουρ
γική ή την οδοντιατρική, που μπο
ρούν να απορροφηθούν ή όχι:
από πλαστική ύλη (ex 3920 ή ex
3921):

– – φύλλα ή μεμβράνες ιοντομερούς Παρασκευή από θερμοπλαστικό με
ρικό άλας το οποίο είναι συμπολυμε
ρές αιθυλενίου και μετακρυλικού
οξέος και μερικώς εξουδετερωμένο
από ιόντα μετάλλων, κυρίως ψευδαρ
γύρου και νατρίου

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

– – Φύλλα από αναγεννημένη κυττα Παρασκευή κατά την οποία η αξία
ρίνη, από πολυαμίδια ή από πο των υλών που υπάγονται στην ίδια
κλάση με το προϊόν δεν υπερβαίνει το
λυαιθυλένιο
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– – Επιμεταλλωμένες
πλαστικές ύλες

ταινίες

από Κατασκευή από ταινίες υψηλής δια Παρασκευή κατά την οποία η αξία
φάνειας από πολυεστέρα, πάχους μι όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
κρότερου από 23 μm (4)
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

– – Επίπεδα προϊόντα, που είναι κα
τεργασμένα όχι μόνο επιφα
νειακά ή κομμένα σε σχήμα
άλλο από τετράγωνο ή ορθογώ
νιο: άλλα προϊόντα, που είναι
κατεργασμένα όχι μόνο επιφα
νειακά

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

– – Προϊόντα
ομοπολυμερισμού Παρασκευή κατά την οποία:
προσθήκης, στα οποία ένα μόνο — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
μονομερές αντιστοιχεί σε ποσο
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
στό άνω του 99 % κ.β. του συ
νει το 50 % της τιμής εκ του ερ
νολικού πολυμερούς
γοστασίου του προϊόντος·

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

— η αξία όλωv τωv χρησιμoπoιoύ
μεvωv υλώv του κεφαλαίου 39
δεv πρέπει vα υπερβαίvει τo
20 % της τιμής εκ τoυ εργoστα
σίoυ τoυ πρoϊόντoς (3)

16.9.2016
(1)

300670

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

– – Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
των χρησιμοποιούμενων υλών του κε
φαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος (3)

– Από ίνες

Κατασκευή από νήματα (5)

Παρασκευάσματα που παρουσιάζο
νται με μορφή γέλης προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την
κτηνιατρική ως λιπαντικά για ορι
σμένα μέρη του σώματος κατά τη
διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή
ιατρικών εξετάσεων ή ως συνδετικό
μέσο μεταξύ του σώματος και των ια
τρικών οργάνων

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/1981
ή

(4)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

ex 300692

Φαρμακευτικά απορρίμματα:

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
Άλλα χημικά προϊόντα και παρα όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
σκευάσματα των χημικών ή συναφών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνο του εργοστασίου του προϊόντος
νται και εκείνα που αποτελούνται από
μείγματα φυσικών προϊόντων), που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού

ex κεφάλαιο 31

Λιπάσματα, με εξαίρεση:

ex 3105

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που πε Παρασκευή κατά την οποία:
ριέχουν δύο ή τρία από τα ακόλουθα — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
και κάλιο· άλλα λιπάσματα· εμπορεύ
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο εί του εργοστασίου του προϊόντος
ματα του κεφαλαίου αυτού που πα
ναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται
ρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρό
ύλες που υπάγονται στην ίδια
μοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με
κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
10 kg, με εξαίρεση:
της τιμής εκ του εργοστασίου
— νιτρικό νάτριο
του προϊόντος·
— κυαναμίδιο του ασβεστίoυ
— θειικό κάλιο
— θειικό καλιομαγνήσιο

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/1982
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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16.9.2016

(2)

(3)

ex κεφάλαιο 32

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα· ταν
νίνες και τα παράγωγά τους· χρω
στικά και άλλες χρωστικές ύλες· χρώ
ματα επίχρισης και βερνίκια· μαστίχες
(στόκοι)· μελάνια, με εξαίρεση:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 3201

Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα Παρασκευή κατά την οποία η αξία
εστέρες και άλλα παράγωγά τους
φυτικής προέλευσης
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3205

ex κεφάλαιο 33

3301

ή

(4)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Χρωστικές λάκες· παρασκευάσματα
που αναφέρονται στη σημείωση 3 του
κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρω
στικές λάκες (6)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός των κλάσεων 3203,
3204 και 3205. Ωστόσο, είναι δυνα
τόν να χρησιμοποιούνται ύλες υπαγό
μενες στην κλάση 3205 υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή· προϊό
ντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού
και καλλυντικά παρασκευάσματα, με
εξαίρεση:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή
μη), στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή
«απόλυτα»· ρητινοειδή· εκχυλίσματα
ελαιορητινών· συμπυκνωμένα διαλύ
ματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, στα
θερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες,
που παράγονται με απορρόφηση ή
εμπότιση· τερπενικά υποπροϊόντα,
υπολείμματα της αποτερπένωσης των
αιθερίων ελαίων· αποσταγμένα αρω
ματικά νερά και υδατικά διαλύματα
αιθερίων ελαίων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων υλών
άλλης «ομάδας» (7) αυτής της κλάσης.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιού
νται ύλες της ίδιας ομάδας, με την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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(1)

L 250/1983

(2)

(3)

ex κεφάλαιο 34

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφα
νειακής δράσης, παρασκευάσματα για
πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα
λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρα
σκευασμένα, προϊόντα συντήρησης,
κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για
προπλάσματα, «κεριά για την οδοντο
τεχνική» και συνθέσεις για την οδο
ντοτεχνική με βάση το γύψο, με εξαί
ρεση:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3403

Παρασκευάσματα λιπαντικά που πε Εργασίες διύλισης και/ή μία ή περισ
ριέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από σότερες ειδικές επεξεργασίες (1)
ασφαλτούχα ορυκτά σε ποσοστό
κάτω του 70 % κατά βάρος

Άλλες εργασίες από εκείνες που ανα
φέρονται στη στήλη (3) όπου όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

3404

ή

(4)

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευα
σμένα:

– Με βάση την παραφίνη, κεριά από Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυ χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
κτά, υπολείμματα παραφινών
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε Παρασκευή κατά την οποία η αξία
κλάσης, εκτός από:
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
— υδρoγoνωμέvα έλαια πoυ ανή
του
εργοστασίου
του προϊόντος
κoυv στα κεριά της κλάσης
1516·
— λιπαρά οξέα μη καθορισμένα χη
μικώς ή βιομηχανικές λιπαρές αλ
κοόλες που ανήκουν στα κεριά
της κλάσης 3823·
— ύλες της κλάσης 3404.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιού
νται οι ύλες αυτές, με την προϋπό
θεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει
το 20 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος.

L 250/1984
(1)

ex κεφάλαιο 35

3505

ex 3507

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Λευκωματώδεις ύλες· τροποποιημένα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
άμυλα· κόλλες· ένζυμα, με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

16.9.2016
ή

(4)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα
άμυλα (π.χ. τα προζελατινοποιημένα
ή εστεροποιημένα άμυλα)· κόλλες με
βάση τα άμυλα, τη δεξτρίνη ή άλλα
τροποποιημένα άμυλα:

– Αιθέρες και εστέρες αμύλων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε Παρασκευή κατά την οποία η αξία
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
των άλλων υλών της κλάσης 3505
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε Παρασκευή κατά την οποία η αξία
κλάσης, εκτός εκείνων της κλάσης όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
1108
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κα Παρασκευή κατά την οποία η αξία
τονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
αλλού
του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 36

Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες· προϊό Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
ντα πυροτεχνίας· σπίρτα· πυροφορικά χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
κράματα· εύφλεκτες ύλες
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 37

Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
προϊόντα, με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιούνται ύλες που υπάγονται
στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση
ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

L 250/1985
ή

(4)

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φω
τογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που
δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες),
από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρ
τόνι ή υφαντικά· επίπεδες φωτογραφι
κές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης
και εκτύπωσης ευαισθητοποιημένες,
που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρ
θένες) έστω και συσκευασμένες σε ει
δική θήκη:

– Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμ
φάνισης και εκτύπωσης για έγχρω
μες φωτογραφίες, συσκευασμένες
σε ειδική θήκη

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από τις
κλάσεις 3701 ή 3702. Ωστόσο, μπο
ρούν να χρησιμοποιούνται ύλες υπα
γόμενες στην κλάση 3702 με την
προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από την κλάση 3701
ή 3702. Ωστόσο, μπορούν να χρησι
μοποιούνται ύλες που υπάγονται στις
κλάσεις 3701 και 3702 με την προϋ
πόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3702

Ταινίες φωτογραφικές, ευαισθητο
ποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο
φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες
εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά·
ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμ
φάνισης και εκτύπωσης, σε κυλίν
δρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν
έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701
ή 3702

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3704

Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και
υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν
εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμ
φανιστεί

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση άλλη από τις
κλάσεις 3701 έως 3704

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιο Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
μηχανιών, με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 38

L 250/1986

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

16.9.2016

(2)

(3)

– Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται
σε λάδι και γραφίτης ημικολλοει
δής· ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκ
τρόδια

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Γραφίτης με μορφή πολτού, που
είναι μείγμα γραφίτη, με αναλογία
πάνω από 30 % κατά βάρος, και
ορυκτελαίων

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
της κλάσης 3403 δεν υπερβαίνει το
20 % της αξίας εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 3803

Ταλλέλαιο εξευγενισμένο

Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλ Παρασκευή κατά την οποία η αξία
λελαίου
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3805

Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά
την κατεργασία των ξύλων για την
παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό
άλας, καθαρισμένο

Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευγενι
σμό ακατέργαστου αιθερίου ελαίου
το οποίο προκύπτει από την κατεργα
σία των ξύλων για την παρασκευή
χαρτόμαζας με θειικό άλας

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3806

Γόμες-εστέρες

Παρασκευή από ρητινικά οξέα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3807

Πίσσα σκληρή μαύρη (φυτική πισσά Απόσταξη ξυλόπισσας
σφαλτος)

ex 3801

3808

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκη
τοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά
της βλάστησης και ρυθμιστικά της
ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά
και παρόμοια προϊόντα που παρου
σιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες
για τη λιανική πώληση ή ως παρα
σκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως
ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια και μυ
γοκτόνο χαρτί

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3809

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τε
λείωμα, επιταχυντές βαφής ή προ
σκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα
προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ.
είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα
και παρασκευάσματα σταθεροποιη
τικά της βαφής), των τύπων που χρη
σιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουρ
γία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη
βιομηχανία του δέρματος ή σε παρό
μοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομά
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ή

(4)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

(3)

3810

Παρασκευάσματα για την επιφανειακή
αποξείδωση των μετάλλων· συλλιπά
σματα για συγκoλλήσεις ή συνενώ
σεις και άλλα βoηθητικά παρασκευά
σματα για τη συγκόλληση ή τη συν
ένωση των μετάλλων· πολτοί και σκό
νες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις,
που αποτελούνται από μέταλλο και
άλλες ύλες· παρασκευάσματα των τύ
πων που χρησιμοποιούνται για την
επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλε
κτροδίων ή των μικρών ράβδων συ
γκόλλησης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3811

Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανα
σχετικά της οξείδωσης, προσθετικά
εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιω
τικά του ιξώδους των λιπαντικών λα
διών, προσθετικά κατά της διάβρωσης
και άλλα παρασκευασμένα προσθε
τικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία πε
ριλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για
άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για
τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά
λάδια:

– Παρασκευασμένα προσθετικά για
λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λά
δια πετρελαίου ή ασφαλτούχων
ορυκτών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
της κλάσης 3811 δεν υπερβαίνει το
50 % της αξίας εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3812

Παρασκευάσματα με την ονομασία
«επιταχυντές βουλκανισμού»· σύνθετα
προϊόντα για την πλαστικοποίηση του
καουτσούκ ή των πλαστικών υλών,
που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού· παρασκευάσματα
κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα
προϊόντα για τη στερεοποίηση του
καουτσούκ ή των πλαστικών υλών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3813

Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβε Παρασκευή κατά την οποία η αξία
στικές συσκευές· πυροσβεστικές φιά όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
λες και βόμβες
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3814

Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά
μείγματα, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού· παρα
σκευάσματα για την αφαίρεση των
χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/1987
ή

(4)

L 250/1988
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

3818

Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη
χρησιμοποίησή τους στην ηλε
κτρονική, με μορφή δίσκων, πλακι
δίων ή ανάλογες μορφές· χημικές
ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμο
ποίησή τους στην ηλεκτρονική

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3819

Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα
παρασκευασμένα υγρά για υδραυλι
κές μεταδόσεις κίνησης, που δεν πε
ριέχουν ή περιέχουν λιγότερο του
70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή
ασφαλτούχων ορυκτών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3820

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και Παρασκευή κατά την οποία η αξία
άλλα υγρά για την απομάκρυνση του όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
πάγου
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3821

Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα
για τη διατήρηση μικροοργανισμών
(συμπεριλαμβανομένων των ιών και
παρόμοιων οργανισμών) ή φυτικών,
ανθρώπινων ή ζωικών κυττάρων

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3822

Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργα
στηρίου σε υπόθεμα και παρασκευα
σμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή
εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα,
άλλα από εκείνα των κλάσεων 3002
ή 3006

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3823

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιο
μηχανικά· όξινα λάδια από εξευγενι
σμό (ραφινάρισμα)· λιπαρές βιομηχα
νικές αλκοόλες:

– Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
βιομηχανικά· όξινα λάδια από εξευ χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
γενισμό
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

– Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και
των άλλων υλών της κλάσης 3823

16.9.2016
ή

(4)

16.9.2016
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L 250/1989
ή

(4)

Συνδετικά παρασκευασμένα για κα
λούπια ή πυρήνες χυτηρίου· χημικά
προϊόντα και παρασκευάσματα των
χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα
οποία περιλαμβάνονται και εκείνα
που αποτελούνται από μείγματα φυ
σικών προϊόντων), που δεν κατονομά
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
νερό άλατά τους και οι εστέρες της τιμής εκ του εργοστασίου του
τους
προϊόντος
Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της
κλάσης 2905

– Τα κατωτέρω προϊόντα της παρού
σας κλάσης:
Συνδετικά παρασκευασμένα για κα
λούπια ή πυρήνες χυτηρίου με
βάση προϊόντα φυσικών ρητινών

Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με
εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρε
λαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου
ή αιθανολαμινών· σουλφονικά οξέα
λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειο
φαινικά και τα άλατα αυτών
Ιοντοανταλλάκτες
Απορροφητικές συνθέσεις για την τε
λείωση του κενού στους ηλεκτρικούς
σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες

Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για
τον καθαρισμό των αερίων
Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμ
μωνιακά άλατα, όλα προερχόμενα
από τον καθαρισμό του φωταερίου
Σουλφοναφθενικά οξέα και άλατα
αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους
Ζυμέλαια και λάδι Dippel
Μείγματα αλάτων που έχουν διαφο
ρετικά ανιόντα
Πολτοί αντιγραφής με βάση τη ζελα
τίνη, έστω και με υπόστρωμα από
χαρτί ή ύφασμα

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/1990
(1)

ex 3825
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EL

(2)
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ή
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Προϊόντα που είναι υπολείμματα των
χημικών ή συναφών βιομηχανιών και
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού· αστικά απορρίμματα·
λυματολάσπη· άλλα απορρίμματα
που αναφέρονται στη σημείωση 6 του
παρόντος κεφαλαίου:

– Άλλα χημικά προϊόντα και παρα
σκευάσματα των χημικών ή συνα
φών βιομηχανιών (στα οποία περι
λαμβάνονται και εκείνα που αποτε
λούνται από μείγματα φυσικών
προϊόντων), που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανά
λογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα,
σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμ
μένα με ουσίες φαρμακευτικές ή
συσκευασμένα για τη λιανική πώ
ληση, για ιατρικούς, χειρουργι
κούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρι
κούς σκοπούς

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

– Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σω Κατασκευή κατά την οποία:
λήνες χειρουργικοί και παρόμοια — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
όργανα
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
από εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3826

16.9.2016

– Κλινικά απορρίμματα: Είδη γαντο
ποιίας (κοινά γάντια, γάντια που
αφήνουν γυμνές τις άκρες των δα
κτύλων και γάντια χωρίς υποδιαί
ρεση δακτύλων που έχουν υπο
δοχή μόνο για τον αντίχειρα)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα
οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν λι
γότερο από 70 % κατά βάρος λάδια
πετρελαίου και ασφαλτούχων ορυ
κτών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

16.9.2016
(1)

3901 έως 3915

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

L 250/1991
ή

(4)

Πλαστικές ύλες σε αρχικές μορφές,
απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα
από πλαστικές ύλες, με εξαίρεση
εκείνα των κλάσεων ex 3907 και
3912, για τα οποία οι κανόνες καθο
ρίζονται κατωτέρω:

– Προϊόντα ομοπολυμερισμού προ Παρασκευή κατά την οποία:
σθήκης, στα οποία ένα μόνο μονο — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
μερές αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
του 99 % κ.β. του συνολικού πο
νει το 50 % της τιμής εκ του ερ
λυμερούς
γοστασίου του προϊόντος·

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών του κεφαλαίου 39 δεν
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
του
εργοστασίου
του
προϊόντος (3)

ex 3907

3912

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
των χρησιμοποιούμενων υλών του κε
φαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος (3)

Συμπολυμερή, από πολυανθρακικά
άλατα και συμπολυμερή του ακρυλο
νιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου
(ABS)

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες που υπάγονται στην
ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος (3)

Πολυεστέρες

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
οποιασδήποτε
χρησιμοποιούμενης
ύλης του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαί
νει το 20 % της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος και/ή παρα
σκευή από πολυανθρακικά τετρα
βρωμο-(δισφαινόλης A)

Κυτταρίνη και τα χημικά της παρά
γωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές
μορφές

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
των υλών που υπάγονται στην ίδια
κλάση με το προϊόν δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

L 250/1992
(1)

3916 έως 3921

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

16.9.2016
ή

(4)

Ημικατεργασμένα προϊόντα και τε
χνουργήματα από πλαστικές ύλες, με
εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων ex
3916, ex 3917, ex 3920 και ex
3921, για τα οποία οι εφαρμοζόμενοι
κανόνες παρατίθενται στη συνέχεια:

– Επίπεδα προϊόντα, που είναι κατερ
γασμένα όχι μόνο επιφανειακά ή
κομμένα σε σχήμα άλλο από τε
τράγωνο ή ορθογώνιο· άλλα
προϊόντα, που είναι κατεργασμένα
όχι μόνο επιφανειακά
- Άλλα:

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

– Προϊόντα ομοπολυμερισμού προ Παρασκευή κατά την οποία:
σθήκης, στα οποία ένα μόνο μονο — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
μερές αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
του 99 % κ.β. του συνολικού πο
της τιμής εκ του εργοστασίου
λυμερούς
του προϊόντος·

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— η αξία όλωv τωv χρησιμoπoιoύ
μεvωv υλώv του κεφαλαίου 39
δεν υπερβαίvει τo 20 % της τιμής
εκ τoυ εργoστασίoυ τoυ πρoϊό
ντoς (3)

– Άλλα

ex 3916 και ex
3917

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος (3)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Είδη καθορισμένης μορφής και σωλή Κατασκευή κατά την οποία:
νες
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος·

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— η αξία των υλών που υπάγονται
στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3920

– Φύλλα ή μεμβράνες ιοντομερούς

Κατασκευή από θερμοπλαστικό με
ρικό άλας το οποίο είναι συμπολυμε
ρές αιθυλενίου και μετακρυλικού
οξέος και μερικώς εξουδετερωμένο
από ιόντα μετάλλων, κυρίως ψευδαρ
γύρου και νατρίου

– Φύλλα από αναγεννημένη κυττα Κατασκευή κατά την οποία η αξία
ρίνη, από πολυαμίδια ή από πο των υλών που υπάγονται στην ίδια
κλάση με το προϊόν δεν υπερβαίνει το
λυαιθυλένιο
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

ex 3921

3922 έως 3926

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

L 250/1993
ή

(4)

Επιμεταλλωμένες ταινίες από πλαστι Κατασκευή από ταινίες υψηλής δια Κατασκευή κατά την οποία η αξία
κές ύλες
φάνειας από πολυεστέρα, πάχους μι όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
κρότερου από 23 μm (4)
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Αντικείμενα από πλαστικό

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 40

Καουτσούκ και τεχνουργήματα από Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
καουτσούκ, με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

ex 4001

Ελασμένα τεμάχια φύλλων καουτσούκ Έλαση φύλλων φυσικού καουτσούκ
τύπου «κρεπ» για σόλες υποδημάτων

4005

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκα Κατασκευή κατά την οποία η αξία
νισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλά όλων των χρησιμοποιούμενων υλών,
εκτός από το φυσικό καουτσούκ, δεν
κες, φύλλα ή ταινίες
υπερβαίνει το 50 % της τιμής εργο
στασίου του προϊόντος

4012

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρι
σμένα, από καουτσούκ· επίσωτρα συ
μπαγή ή ημισυμπαγή, πέλματα επισώ
τρων με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές
προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τι
ράντες), από καουτσούκ:

Επίσωτρα αναγομωμένα, συμπαγή ή Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώ
τρων
ημισυμπαγή, από καουτσούκ

Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες των κλά
σεων 4011 ή 4012

ex 4017

Τεχνουργήματα
σκληρυμένο

από

καουτσούκ Κατασκευή από καουτσούκ σκληρυ
μένο

ex κεφάλαιο 41

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρ Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
ματα), με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

ex 4102

Δέρματα ακατέργαστα
αποτριχωμένα

προβάτων, Αφαίρεση του μαλλιού από πρόβεια
δέρματα, μη αποτριχωμένα

L 250/1994

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

(3)

16.9.2016
ή

(4)

4104 έως 4106

Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργα Δεύτερη δέψη δεψασμένων δερμάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
σμένα, αποτριχωμένα, έστω και σχι
κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος
σμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς
παρασκευασμένα

4107, 4112 και
4113

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη Δεύτερη δέψη δεψασμένων δερμάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
δέψη ή μετά την αποξήρανση και
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε
δέρματα περγαμηνοειδή, αποτριχω
κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος
μένα, και δέρματα παρασκευασμένα
μετά τη δέψη και δέρματα περγαμη
νοειδή, ζώων χωρίς τρίχες, έστω και
σχισμένα κατά μήκος, άλλα από
εκείνα της κλάσης 4114

ex 4114

Κεφάλαιο 42

Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων
επιστρωμένα· δέρματα επιμεταλλω 4104 έως 4107, 4112 ή 4113, με
μένα
την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν
υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Τεχνουργήματα από δέρμα· είδη σε
λοποιίας ή σαγματοποιίας· είδη ταξι
διού, σακίδια χεριού και παρόμοια·
τεχνουργήματα από έντερα [άλλα από
μεταξότριχες αλιείας (μεσσηνέζες)]

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

ex κεφάλαιο 43

Γουνοδέρματα και συνθετικά γουνα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
ρικά· κατασκευές από αυτά, με εξαί χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ρεση:
ντος

ex 4302

Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργα
σμένα που έχουν συναρμολογηθεί:

Φύλλα, σάκοι, σταυροί, τετράγωνα Λεύκανση ή βαφή, παράλληλα με την
και παρόμοιες μορφές
κοπή και συναρμολόγηση των μη
συναρμολογημένων, δεψασμένων ή
κατεργασμένων γουνοδερμάτων

Άλλα

4303

ex κεφάλαιο 44

Κατασκευή από μη συναρμολογη
μένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα
γουνοδέρματα

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης Κατασκευή από μη συναρμολογη
και άλλα είδη από γουνοδέρματα
μένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα
γουνοδέρματα της κλάσης 4302

Ξυλεία και τεχνουργήματα από ξύλο· Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
ξυλοκάρβουνα, με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

ex 4403

Ξυλεία ορθογωνισμένη

Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη,
έστω και ξεφλουδισμένη ή απλώς
χοντροπελεκημένη

ex 4407

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή
κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξε συγκόλληση με δακτυλικό αρμό
τυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λεια
σμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη
με δακτυλικό αρμό, πάχους που
υπερβαίνει τα 6 mm

ex 4408

Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με
και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυ
(κόντρα-πλακέ) πάχους όχι μεγαλύτε λικό αρμό
ρου των 6 mm (έστω και συγκολλη
μένα) και άλλη ξυλεία πριονισμένη
κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξε
τυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λεια
σμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη
με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν
υπερβαίνει τα 6 mm

ex 4409

Ξυλεία με καθορισμένη μορφή σ' όλο Λείανση με ελαφρόπετρα ή συγκόλ
το μήκος μίας ή περισσοτέρων από ληση με δακτυλικό αρμό
τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες,
έστω και πλανισμένη, λειασμένη με
ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυ
λικό αρμό:
Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλη
μένη με δακτυλικό αρμό
– Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο
για πλαίσια και καλούπια
ή με γλυφές για πλαίσια και καλού
πια

ex 4410 έως ex
4413

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο
για έπιπλα, πλαίσια, καλούπια, εσωτε ή με γλυφές για πλαίσια και καλού
ρικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς πια
και παρόμοια

ex 4415

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύ Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που
λινδροι και παρόμοια είδη συσκευα δεν έχουν κοπεί στις κανονικές δια
σίας από ξύλο
στάσεις

ex 4416

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τε Κατασκευή από δούγες από ξύλο,
χνουργήματα βαρελοποιίας και τα έστω και πριονισμένες και στις δύο
κύριες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς
μέρη τους, από ξύλο
επεξεργασμένες

ex 4418

Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τε Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
μάχια σκελετών για οικοδομές από χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
ξύλο
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν οι κυψελώδεις πλάκες-δια
φράγματα και τα πέταυρα

L 250/1995
ή

(4)

L 250/1996
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο
για πλαίσια και καλούπια
ή με γλυφές για πλαίσια και καλού
πια

ex 4421

Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα· Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε
ξυλόπροκες υποδηματοποιίας
κλάσης εκτός από ξυλεία σε λεπτό
τατα ραβδιά της κλάσης 4409

ex κεφάλαιο 45

Φελλός και τεχνουργήματα
φελλό, με εξαίρεση:

από Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

4503

Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό

Κατασκευή από φελλό της κλάσης
4501

Κεφάλαιο 46

Τεχνουργήματα από φελλό ή τε Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χνουργήματα σπαρτοπλεκτικής· τε χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
χνουργήματα καλαθοποιίας
ντος

Κεφάλαιο 47

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυττα
ρινικές ινώδεις ύλες· χαρτί ή χαρτόνι
για ανακύκλωση (απορρίμματα και
αποκόμματα)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

ex κεφάλαιο 48

Χαρτί και χαρτόνι· τεχνουργήματα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι, με χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
εξαίρεση:
ντος

ex 4811

Xαρτί και χαρτόνι, απλώς γραμμο Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρ
γραφημένο, με γραμμές ή με τετρα τιού του κεφαλαίου 47
γωνίδια

4816

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), αυ Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρ
τοαντιγραφόμενο και άλλα χαρτιά για τιού του κεφαλαίου 47
την αποτύπωση αντιγράφων ή τη με
ταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα
της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυ
γράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ,
από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε
κουτιά

16.9.2016
ή

(4)

16.9.2016
(1)

4817

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυ Κατασκευή στην οποία:
δρομικά δελτάρια, μη εικονογραφη — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
μένα και δελτάρια αλληλογραφίας,
υπάγονται σε κλάση άλλη από
από χαρτί ή χαρτόνι· κουτιά, θήκες
εκείνη του προϊόντος·
και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή
χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ει — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
δών αλληλογραφίας
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 4818

Χαρτί υγείας

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρ
τιού του κεφαλαίου 47

ex 4819

Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλ Κατασκευή κατά την οποία:
λες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες
υπάγονται σε κλάση άλλη από
από ίνες κυτταρίνης
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος·

ex 4820

Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για Παρασκευή κατά την οποία η αξία
επιστολές
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 4823

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβα Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρ
κας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες τιού του κεφαλαίου 47
κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα
μεγέθη

ex κεφάλαιο 49

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του
Τύπου ή άλλων βιομηχανιών που
ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες·
κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφη
μένα και σχέδια, με εξαίρεση:

4909

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή ει Κατασκευή από ύλες μη υπαγόμενες
κονογραφημένα· δελτάρια τυπωμένα στις κλάσεις 4909 ή 4911
με ευχές ή προσωπικά μηνύματα,
έστω και εικονογραφημένα, με ή χω
ρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολ
λήσεις

L 250/1997
ή

(4)

L 250/1998
(1)

4910

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

16.9.2016
ή

(4)

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα
μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαι
ρούνται τα φύλλα:
Ημερολόγια «διαρκείας» ή με μπλοκ Κατασκευή κατά την οποία:
που μπορούν να αντικατασταθούν, — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι
υπάγονται σε κλάση άλλη από
από χαρτί ή χαρτόνι
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex κεφάλαιο 50

– Άλλα

Κατασκευή από ύλες μη υπαγόμενες
στις κλάσεις 4909 ή 4911

Μετάξι, με εξαίρεση:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex 5003

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων
περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα μεταξιού
ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών
τους, τα απορρίμματα νημάτων και
τα ξεφτίδια), λαναρισμένα ή χτενι
σμένα

5004 έως ex
5006

Νήματα από μετάξι και νήματα από Κατασκευή από (5):
απορρίμματα μεταξιού
— μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα
από μετάξι λαναρισμένα ή χτενι
σμένα ή με άλλο τρόπο επεξεργα
σμένα για κλώση,
— άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρι
σμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για
την κλώση,
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς ή
— ύλες που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή χαρτιού

5007

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμ Κατασκευή από νήματα (5)
ματα από μετάξι

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά
χιστον εργασίες κατασκευής ή τελειώ
ματος [π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσε
ρισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μάζεμα»), ορι
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός,
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων
και αφαίρεση κόμπων], όπου η αξία
των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

16.9.2016
(1)

ex κεφάλαιο 51

5106 έως 5110

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή
χονδροειδείς· νήματα και υφάσματα
από τρίχες χαίτης ή ουράς αλόγων,
με εξαίρεση:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

L 250/1999
ή

(4)

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής Κατασκευή από (5):
ποιότητας ή χονδροειδείς ή από τρί — ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμ
χες χαίτης ή ουράς αλόγων
ματα μεταξιού, λαναρισμένα ή
χτενισμένα ή επεξεργασμένα με
άλλο τρόπο για την κλώση,
— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες
ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργα
σμένες με άλλο τρόπο για την
κλώση,
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς ή
— ύλες παραγωγής χαρτιού

5111 έως 5113

ex κεφάλαιο 52

5204 έως 5207

Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλε Κατασκευή από νήματα (5)
κτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από
τρίχες χαίτης ή ουράς αλόγων:

Βαμβάκι, με εξαίρεση:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Νήματα από βαμβάκι

Κατασκευή από (5):
— ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμ
ματα μεταξιού, λαναρισμένα ή
χτενισμένα ή επεξεργασμένα με
άλλο τρόπο για την κλώση,
— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες
ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργα
σμένες με άλλο τρόπο για την
κλώση,
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς ή
— ύλες παραγωγής χαρτιού

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά
χιστον εργασίες κατασκευής ή τελειώ
ματος [π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσε
ρισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μάζεμα»), ορι
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός,
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων
και αφαίρεση κόμπων], όπου η αξία
των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

L 250/2000
(1)

5208 έως 5212

ex κεφάλαιο 53

5306 έως 5308

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

Βαμβακερά υφαντά υφάσματα

(3)

Κατασκευή από νήματα (5)

16.9.2016
ή

(4)

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά
χιστον εργασίες κατασκευής ή τελειώ
ματος [π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσε
ρισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μάζεμα»), ορι
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός,
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων
και αφαίρεση κόμπων], όπου η αξία
των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
από χαρτί και υφάσματα από νήματα χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
από χαρτί, με εξαίρεση:
ντος
Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές Κατασκευή από (5):
ίνες· νήματα από χαρτί
— ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμ
ματα μεταξιού, λαναρισμένα ή
χτενισμένα ή επεξεργασμένα με
άλλο τρόπο για την κλώση,
— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες
ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργα
σμένες με άλλο τρόπο για την
κλώση,
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς ή
— ύλες παραγωγής χαρτιού

5309 έως 5311

Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντι Κατασκευή από νήματα (5)
κές ίνες· υφάσματα από νήματα από
χαρτί:

5401 έως 5406

Νήματα μονόινα και νήματα για ρά Κατασκευή από (5):
ψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, — ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμ
συνεχείς
ματα μεταξιού, λαναρισμένα ή
χτενισμένα ή επεξεργασμένα με
άλλο τρόπο για την κλώση,
— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες
ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργα
σμένες με άλλο τρόπο για την
κλώση,
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς ή
— ύλες παραγωγής χαρτιού

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά
χιστον εργασίες κατασκευής ή τελειώ
ματος [π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσε
ρισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μάζεμα»), ορι
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός,
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων
και αφαίρεση κόμπων], όπου η αξία
των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

5407 και 5408

Υφάσματα από νήματα από συνθετι Κατασκευή από νήματα (5)
κές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς:

5501 έως 5507

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συν Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφα
εχείς
ντικούς πολτούς

5508 έως 5511

Νήματα και νήματα για ράψιμο από Κατασκευή από (5)
συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συν — ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμ
εχείς
ματα μεταξιού, λαναρισμένα ή
χτενισμένα ή επεξεργασμένα με
άλλο τρόπο για την κλώση,

L 250/2001
ή

(4)

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά
χιστον εργασίες κατασκευής ή τελειώ
ματος [π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσε
ρισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μάζεμα»), ορι
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός,
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων
και αφαίρεση κόμπων], όπου η αξία
των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες
ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργα
σμένες με άλλο τρόπο για την
κλώση,
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς ή
— ύλες παραγωγής χαρτιού

5512 έως 5516

ex κεφάλαιο 56

Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές Κατασκευή από νήματα (5)
ίνες, μη συνεχείς:

Bάτες, πιλήματα και υφάσματα μη Κατασκευή από (5):
υφασμένα· νήματα ειδικά· σπάγκοι, — νήματα κοκοφοίνικα,
σχοινιά και χοντρά σχοινιά· είδη σχοι
— φυσικές ίνες,
νοποιίας με εξαίρεση:
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς ή
— ύλες παραγωγής χαρτιού

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά
χιστον εργασίες κατασκευής ή τελειώ
ματος [π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσε
ρισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μάζεμα»), ορι
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός,
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων
και αφαίρεση κόμπων]), όπου η αξία
των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

L 250/2002
(1)

5602

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επι
χρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανω
τές στρώσεις:

– Πιλήματα που γίνονται με βελο Κατασκευή από (5):
νάκι
— φυσικές ίνες,
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς

– Άλλα

Κατασκευή από (5)
— φυσικές ίνες,
— συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη
συνεχείς, ή
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς

5604

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ,
επικαλυμμένα με υφαντικά· υφαντικά
νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορ
φές των κλάσεων 5404 ή 5405,
εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμ
μένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή
πλαστική ύλη:

– Νήματα και σχοινιά από καου Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από
τσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά
καουτσούκ, μη επικαλυμμένα με υφα
ντικά

– Άλλα

Κατασκευή από (5):
— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες
ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργα
σμένες με άλλο τρόπο για την
κλώση,
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς ή
— ύλες παραγωγής χαρτιού

5605

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επι
μεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα
με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες,
που αποτελούνται από υφαντικά νή
ματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές
των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυα
σμένα με μέταλλα με μορφή νημάτων,
λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα
με μέταλλα

Κατασκευή από (5):
— φυσικές ίνες,
— συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη
συνεχείς, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες
με άλλο τρόπο για την κλώση,
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς ή
— ύλες παραγωγής χαρτιού

16.9.2016
ή

(4)

16.9.2016
(1)

5606

Κεφάλαιο 57

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νή
ματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες
και παρόμοιες μορφές των κλάσεων
5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νή
ματα από υφαντικές ίνες (άλλα από
εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα
από τα νήματα από χονδροειδείς τρί
χες χαίτης και ουράς αλόγων περιτυ
λιγμένα με άλλα νήματα από υφαντι
κές ίνες)· νήματα σενίλλης (στα οποία
περιλαμβάνονται τα νήματα από
χνούδια σενίλλης)· νήματα με την
ονομασία «αλυσιδίτσα»

(3)

L 250/2003
ή

(4)

Κατασκευή από (5):
— φυσικές ίνες,
— συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη
συνεχείς, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες
με άλλο τρόπο για την κλώση,
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς ή
— ύλες παραγωγής χαρτιού

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέ
δου από υφαντικές ύλες:

– από πιλήματα που γίνονται με βε Κατασκευή από (5):
λονάκι
— φυσικές ίνες, ή
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς.
— Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησι
μοποιηθεί ύφασμα γιούτας ως
υπόθεμα

– Από άλλα πιλήματα

Κατασκευή από (5):
— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες
ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργα
σμένες με άλλο τρόπο για την
κλώση, ή
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς

Άλλα

ex κεφάλαιο 58

Κατασκευή από νήμα (5). Ωστόσο, εί
ναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ύφα
σμα γιούτας ως υπόθεμα

Υφάσματα ειδικά· υφαντικές φουντω Κατασκευή από νήματα (5)
τές επιφάνειες· δαντέλες· είδη επί
στρωσης· είδη ταινιοπλεκτικής· κεντή
ματα, με εξαίρεση:

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά
χιστον εργασίες κατασκευής ή τελειώ
ματος [π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσε
ρισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μάζεμα»), ορι
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός,
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων
και αφαίρεση κόμπων], όπου η αξία
των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

L 250/2004
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

5805

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι
(τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπι
σόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη
επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ.
ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και
έτοιμα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

5810

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε Παρασκευή κατά την οποία η αξία
αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

5901

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με Κατασκευή από νήματα
αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία,
χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή πα
ρόμοιες χρήσεις· υφάσματα για ιχνο
γράφηση ή διαφανή για το σχέδιο·
υφάσματα παρασκευασμένα για τη
ζωγραφική· υφάσματα που έχουν
σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρό
μοια υφάσματα των τύπων που χρησι
μοποιούνται για την πιλοποιία

5902

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πε Κατασκευή από νήματα
πιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από
νήματα υψηλής αντοχής από νάιλον
ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες
ή ρεγιόν βισκόζης:

5903

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα Κατασκευή από νήματα
ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή
με απανωτές στρώσεις από πλαστική
ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης
5902

5904

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι· Κατασκευή από νήματα (5)
επενδύσεις δαπέδων που αποτελού
νται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που
εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από
υφαντική ύλη, έστω και κομμένες

16.9.2016
ή

(4)

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά
χιστον εργασίες κατασκευής ή τελειώ
ματος [π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσε
ρισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μάζεμα»), ορι
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός,
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων
και αφαίρεση κόμπων], όπου η αξία
των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

(3)

5905

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές Κατασκευή από νήματα
ύλες:

5906

Υφάσματα συνδυασμένα με καου Κατασκευή από νήματα
τσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης
5902

5907

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρι Κατασκευή από νήματα
σμένα ή επικαλυμμένα· υφάσματα ζω
γραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, πα
ραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανά
λογες χρήσεις.

5908

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλε
ξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες,
για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κε
ριά ή παρόμοια· αμίαντα φωτισμού
και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά
που χρησιμεύουν για την κατασκευή
τους, έστω και εμποτισμένα:

5909 έως 5911

Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα

Κατασκευή από σωληνοειδή πλεκτά
υφάσματα αμιάντων φωτισμού

Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Υφάσματα και είδη από υφαντικές
ύλες για βιομηχανική χρήση:

– Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης Κατασκευή από νήμα ή άχρηστα υφά
εκτός των εκ πιλήματος της κλά σματα ή ράκη της κλάσης 6310
σης 5911

L 250/2005
ή

(4)

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά
χιστον εργασίες κατασκευής ή τελειώ
ματος [π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσε
ρισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μάζεμα»), ορι
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός,
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων
και αφαίρεση κόμπων], όπου η αξία
των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλά
χιστον εργασίες κατασκευής ή τελειώ
ματος [π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσε
ρισμός, θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μάζεμα»), ορι
στικό τελείωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός,
επιδιορθώσεις υφαντικών ελαττωμάτων
και αφαίρεση κόμπων], όπου η αξία
των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

L 250/2006

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

(3)

16.9.2016
ή

(4)

– Υφάσματα πιληματοποιημένα ή μη, Κατασκευή από νήματα (5)
έστω και εμποτισμένα ή επιχρι
σμένα, των τύπων των συνήθως
χρησιμοποιούμενων στις χαρτο
ποιητικές μηχανές ή σε άλλες τε
χνικές χρήσεις, σωληνοειδή ή ατέρ
μονα, με απλούς ή πολλαπλούς
στήμονες και/ή κρόκους ή υφα
σμένα κατά τρόπο επίπεδο, αλλά
με πολλαπλούς στήμονες και/ή
κρόκους της κλάσης 5911
– Άλλα

Κατασκευή από νήματα (5)

Κεφάλαιο 60

Υφάσματα πλεκτά ή κροσέ

Κατασκευή από νήματα (5)

Κεφάλαιο 61

Ενδύματα και συμπληρώματα του εν
δύματος, πλεκτά ή κροσέ:
Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συν Κατασκευή από ύφασμα
αρμολόγηση δύο ή περισσότερων τε
μαχίων πλεκτών υφασμάτων που
έχουν προηγουμένως κοπεί ή παράγο
νται απευθείας σε διάφορα σχήματα
– Άλλα

ex κεφάλαιο 62

6213 και 6214

Κατασκευή από νήματα (8)

Ενδύματα και συμπληρώματα ενδύμα Κατασκευή από ύφασμα
τος, άλλα από τα πλεκτά, με εξαί
ρεση:
Μαντίλια, μαντιλάκια τσέπης, σάλια,
σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλά
ρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μα
ντίλες, βέλα και βελάκια και παρό
μοια είδη:
Κεντημένα

Κατασκευή από νήματα (8) (5)

Κατασκευή από μη κεντημένα υφά
σματα των οποίων η αξία δεν υπερβαί
νει το 40 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος (5)

– Άλλα

Κατασκευή από νήματα (8) (5)

Ράψιμο και στη συνέχεια τύπωση συν
οδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργα
σίες κατασκευής ή τελειώματος [πλύ
σιμο, λεύκανση, μερσερισμός, θερμοφιξάρισμα, χνούδιασμα, καλανδράρι
σμα, κατεργασία για την αποφυγή συ
στολής («μάζεμα»), οριστικό τελείωμα,
δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιορθώσεις
υφαντικών ελαττωμάτων και αφαίρεση
κόμπων] υπό τον όρο ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων ει
δών των κλάσεων 6213 και 6214 δεν
υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

ex 6217

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

L 250/2007
ή

(4)

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα ενδύμα
τος· μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμά
των της ένδυσης, εκτός αυτών της
κλάσης 6212

Κεντημένα

Κατασκευή από νήματα (8)

Κατασκευή από μη κεντημένα υφά
σματα υπό τον όρο ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη κεντημένων
υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος (8)

– Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφά Κατασκευή από νήματα (8)
σματα επικεκαλυμμένα με φύλλο
πολυεστέρα επαργιλωμένου

Κατασκευή από μη επικαλυμμένο ύφα
σμα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία
του χρησιμοποιούμενου μη επικαλυμ
μένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το
40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος (8)

– Εσωτερικές επενδύσεις για περιλαί Κατασκευή κατά την οποία:
μια και μανικέτια, κομμένες
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
ταξινομούνται σε κλάση άλλη
από εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex κεφάλαιο 63

6301 έως 6304

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη· συν
δυασμοί· μεταχειρισμένα ενδύματα
και άλλα μεταχειρισμένα είδη· ράκη,
με εξαίρεση:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα κ.λπ.·
κουρτίνες κ.λπ.· άλλα είδη επίπλωσης:

Από πιλήματα, από μη υφασμένα Κατασκευή από (8):
υφάσματα
— φυσικές ίνες ή
— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολ
τούς

Άλλα:

Κεντημένα

Κατασκευή από νήματα (5) (9)

Κατασκευή από μη κεντημένο ύφασμα
(άλλο από πλεκτό ή κροσέ ύφασμα)
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του μη
κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

L 250/2008

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

Άλλα

(3)

Κατασκευή από νήματα (5) (9)

6305

Σάκοι, τσάντες και σακίδια συσκευα Κατασκευή από νήματα (5)
σίας

6306

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων Κατασκευή από ύφασμα
κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσματα
(τέντες)· σκηνές· ιστία για βάρκες και
άλλα σκάφη ή οχήματα που κινούνται
με πανιά· είδη για κατασκήνωση:

6307

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμ Κατασκευή κατά την οποία η αξία
βάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
(πατρόν)
του εργοστασίου του προϊόντος

6308

Σύνολα που αποτελούνται από τεμά
χια υφασμάτων και νήματα, έστω και
με εξαρτήματα, για την κατασκευή
ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσα
ρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή
πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργι
κών ειδών, σε συσκευασίες για τη λια
νική πώληση

ex κεφάλαιο 64

6406

ex κεφάλαιο 65

6505

Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ) πρέ
πει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα
ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμ
βάνονταν στο σύνολο. Ωστόσο, μη
καταγόμενα είδη μπορούν να ενσωμα
τωθούν υπό τον όρο ότι η συνολική
τους αξία δεν υπερβαίνει το 25 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
συνδυασμού

Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη, Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
με εξαίρεση:
κλάσης εκτός από σύνολα πάνω τμη
μάτων προσαρμοσμένα σε εσωτερικά
πέλματα ή σε άλλα συστατικά μέρη
πελμάτων της κλάσης 6406

Μέρη υποδημάτων (στα οποία περι
λαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω
και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα
από τα εξωτερικά πέλματα)· εσωτε
ρικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και
παρόμοια κινητά είδη· γκέτες, κολάν
και παρόμοια είδη και τα μέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
εκτός από:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφα Κατασκευή από νήματα ή από υφα
λής, πλεγμένα ή κροσέ ή κατασκευα ντικές ίνες (5)
σμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα
υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια
(αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολι
σμένα· δίχτυα και φιλέδες για τα μαλ
λιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη,
έστω και στολισμένα

16.9.2016
ή

(4)

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο,
ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθί
σματα, μαστίγια κάθε είδους και τα
μέρη τους, με εξαίρεση:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

6601

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι
ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και πα
ρόμοια είδη)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 67

Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα
και είδη από φτερά ή από πούπουλα·
τεχνητά άνθη· τεχνουργήματα από
τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex κεφάλαιο 66

ex κεφάλαιο 68

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανά χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
λογες ύλες, με εξαίρεση:
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex 6803

Αντικείμενα από φυσικό ή συσσωμα Κατασκευή από κατεργασμένο φυσικό
τωμένο σχιστόλιθο
σχιστόλιθο

ex 6812

Αντικείμενα από αμίαντο· αντικείμενα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
από μείγματα με βάση τον αμίαντο ή κλάσης
από μείγματα με βάση τον αμίαντο
και το ανθρακικό μαγνήσιο

ex 6814

Αντικείμενα από μαρμαρυγία, στα
οποία περιλαμβάνεται και ο συσσω
ματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρ
μαρυγίας σε υπόθεμα από χαρτί, χαρ
τόνι ή άλλη ύλη

Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμα
ρυγία (συμπεριλαμβανομένου του
συσσωματωμένου ή ανασχηματισμέ
νου μαρμαρυγία)

Προϊόντα κεραμευτικής

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Κεφάλαιο 69

ex κεφάλαιο 70

Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί, Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex 7003 ex 7004
και ex 7005

Γυαλί με μη ανακλαστική στρώση

Κατασκευή από ύλες της κλάσης
7001

L 250/2009
ή

(4)

L 250/2010
(1)

7006

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

16.9.2016
ή

(4)

Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή
7005, κυρτωμένο, με λοξοτμημένα
άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτω
μένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά
μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με
άλλες ύλες:
– Πλάκες από γυαλί (υποστρώματα), Κατασκευή από μη επικαλυμμένη
επικαλυμμένες με στρώμα διηλεκ πλάκα γυαλιού (υπόστρωμα) της κλά
τρικού μετάλλου, ημιαγώγιμες σης 7006
σύμφωνα με τα πρότυπα του SE
MII (10)
– Άλλα

Κατασκευή από ύλες της κλάσης
7001

7007

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται Κατασκευή από ύλες της κλάσης
από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή 7001
που σχηματίζονται από συγκολλη
μένα φύλλα

7008

Γυάλινες μονωτικές πλάκες με πολλα Κατασκευή από ύλες της κλάσης
πλές επιφάνειες
7001

7009

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με Κατασκευή από ύλες της κλάσης
πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνο 7001
νται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες

7010

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύ
στομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς
συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δο
χεία για τη μεταφορά ή τη συσκευα
σία, από γυαλί· πλατύστομες φιάλες
για κονσέρβες, από γυαλί· πώματα
και λοιπά είδη πωματισμού, από
γυαλί

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Χάραξη (ταγιάρισμα) του γυάλινου
αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι
η αξία του μη χαραγμένου αντικειμέ
νου δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

7013

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μα
γειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου,
εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμά
των ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από
εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Χάραξη (ταγιάρισμα) του γυάλινου
αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι
η αξία του μη χαραγμένου αντικειμέ
νου δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος
— ή
— Διακόσμηση με το χέρι (εξαιρείται
η μεταξοτυπία) φυσητού με το χέρι
γυάλινου αντικειμένου, υπό την
προϋπόθεση ότι η αξία του φυση
τού αντικειμένου δεν υπερβαίνει το
50 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος

ex 7019

Αντικείμενα από υαλόινες (άλλα από Κατασκευή από:
νήματα)
φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις
(rovings), τεμαχισμένα κλώσματα, μη
χρωματιστά, ή υαλοβάμβακα

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

ex κεφάλαιο 71

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέρ
γεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέ
τρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα,
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα
μέταλλα και τεχνουργήματα από τις
ύλες αυτές· απομιμήσεις κοσμημάτων·
νομίσματα, με εξαίρεση:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex 7101

Μαργαριτάρια φυσικά ή καλλιέργειας, Κατασκευή κατά την οποία η αξία
ταιριασμένα, σε αρμαθιές, προσωρινά, όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
για την ευκολία της μεταφοράς
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 7102 ex 7103
και ex 7104

Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύ
(φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματι τιμες πέτρες, ακατέργαστες
σμένες), κατεργασμένες

7106, 7108 και
7110

L 250/2011
ή

(4)

Πολύτιμα μέταλλα:

Σε μορφές ακατέργαστες

Κατασκευή από ύλες μη υπαγόμενες Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός
στην κλάση 7106, 7108 ή 7110
διαχωρισμός πολύτιμων μετάλλων των
κλάσεων 7106, 7108 ή 7110
Ή
Κατασκευή κράματος πολύτιμων με
τάλλων των κλάσεων 7106, 7108 ή
7110 μεταξύ τους ή με κοινά μέταλλα

Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης Κατασκευή από ακατέργαστα πολύ
τιμα μέταλλα

ex 7107 ex 7109
και ex 7111

Μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα Κατασκευή από μέταλλα επιστρωμένα
μέταλλα, ημικατεργασμένα
με πολύτιμα μέταλλα, ακατέργαστα

7116

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια
φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύ
τιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (φυσικές,
συνθετικές ή ανασχηματισμένες)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

7117

Απομιμήσεις κοσμημάτων

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Σίδηρος και χάλυβας, με εξαίρεση:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex κεφάλαιο 72

Κατασκευή από μέρη κοινών μετάλλων,
μη επιστρωμένων ή επικαλυμμένων με
πολύτιμα μέταλλα, υπό την προϋπό
θεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

L 250/2012
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

7207

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από Κατασκευή από ύλες της κλάσης
μη κραματοποιημένο χάλυβα
7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205

7208 έως 7216

Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες
είδη με καθορισμένη μορφή από σί πρωταρχικές μορφές ή ημιτελείς ύλες
δηρο ή από μη κραματοποιημένο χά της κλάσης 7206 ή 7207
λυβα

7217

Σύρματα από σίδηρο ή από μη κρα Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα και
ματοποιημένο χάλυβα
άλλα χαλυβοκράματα της κλάσης
7207

ex 7218

Ημικατεργασμένα προϊόντα

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων
7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205

7219 έως 7222

Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες
είδη με καθορισμένη μορφή από ανο πρωτογενείς μορφές ή ημιτελείς ύλες
της κλάσης 7218
ξείδωτους χάλυβες

7223

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα και
άλλα χαλυβοκράματα της κλάσης
7218

Ημικατεργασμένα προϊόντα

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων
7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205

7225 έως 7228

Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι θερ
μής έλασης, σε ακανόνιστα περιελιγ
μένα πηνία· ράβδοι και είδη με καθο
ρισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκρά
ματα· ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις
από χαλυβοκράματα ή από μη κρα
ματοποιημένο χάλυβα

Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες
πρωταρχικές μορφές ή ημιτελείς ύλες
των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή
7224

7229

Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα και
άλλα χαλυβοκράματα της κλάσης
7224

ex 7224

ex κεφάλαιο 73

Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
λυβα, με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex 7301

Πλατείς χαλυβδοπάσσαλοι

Κατασκευή από ύλες της κλάσης
7206

16.9.2016
ή

(4)

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

7302

Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, Κατασκευή από ύλες της κλάσης
από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: 7206
σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδο
ντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές δια
σταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των
κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύ
ρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτή
ρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες,
πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης,
πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση
του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά
κατασκευασμένα για την τοποθέτηση,
τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδη
ροτροχιών

7304, 7305 και
7306

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με κα Κατασκευή από ύλες της κλάσης
θορισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο 7206, 7207, 7218 ή 7224
(εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα

ex 7307

Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξεί
δωτο χάλυβα (ISΟ αριθ. X5CrNiMο
1712), αποτελούμενα από διάφορα
μέρη

Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική εξο
μάλυνση, κατασκευή σπειρωμάτων,
αφαίρεση αιχμών και αμμοβολή σφυ
ρήλατων ημικατεργασμένων μετάλλων
η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το
35 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

7308

Κατασκευές (με εξαίρεση τα προκατα
σκευασμένα κτίρια της κλάσης 9406)
και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες
και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές
πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκε
λετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα
και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κα
τώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα),
από σίδηρο ή χάλυβα· λαμαρίνες, ρά
βδοι, είδη με καθορισμένη μορφή,
σωλήνες και παρόμοια, από σίδηρο ή
χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρη
σιμοποιηθούν σε κατασκευές

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊό
ντος. Εντούτοις, συγκολλημένα είδη
με καθορισμένη μορφή της κλάσης
7301 δεν μπορούν να χρησιμοποιού
νται

ex 7315

Αλυσίδες αντιολισθητικές

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex κεφάλαιο 74

Χαλκός και τεχνουργήματα
χαλκό, με εξαίρεση:

από Κατασκευή κατά την οποία:
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

L 250/2013
ή

(4)

L 250/2014
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

7401

Θειούχα συμπήγματα χαλκού· χαλκός Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού)
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

7402

Χαλκός μη καθαρισμένος· άνοδοι από Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
σμό
ντος

7403

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα
χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή:

– Χαλκός καθαρισμένος

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

– Κράματα χαλκού και χαλκός καθα Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό,
ρισμένος που περιέχει άλλα στοι ακατέργαστο, ή από απορρίμματα και
θραύσματα χαλκού
χεία

7404

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

7405

Κράματα μητρικά χαλκού

ex κεφάλαιο 75

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέ Κατασκευή κατά την οποία:
λιο, με εξαίρεση:
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

7501 έως 7503

Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συν
τήγματα (sinters) οξειδίων του νικε
λίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα
της μεταλλουργίας του νικελίου· νικέ
λιο σε ακατέργαστη μορφή· απορρίμ
ματα και θραύσματα νικελίου

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

16.9.2016
ή

(4)

16.9.2016
(1)

ex κεφάλαιο 76

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

L 250/2015
ή

(4)

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργί Κατασκευή κατά την οποία:
λιο, με εξαίρεση:
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

7601

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυ
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες τική κατεργασία από μη κραματοποιη
υπάγονται σε κλάση άλλη από μένο αργίλιο ή απορρίμματα και θραύ
σματα αργιλίου
εκείνη του προϊόντος· και
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

7602

Απορρίμματα και θραύσματα αργι Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
λίου
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex 7616

Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός Κατασκευή κατά την οποία:
από μεταλλικά υφάσματα (συμπερι — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
λαμβανομένων των συνεχών ή ατερ
υπάγονται σε κλάση άλλη από
μόνων υφασμάτων), από πλέγματα
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο,
και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου,
μπορούν να χρησιμοποιούνται με
από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες
ταλλικά υφάσματα (περιλαμβανο
μένων των συνεχών ή ατερμόνων
υφασμάτων), από πλέγματα και
δικτυωτά από σύρματα αργιλίου,
από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμέ
νες·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κεφάλαιο 77

ex κεφάλαιο 78

Διατηρείται για ενδεχόμενη μελλο
ντική χρήση στο εναρμονισμένο σύ
στημα

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από Κατασκευή κατά την οποία:
μόλυβδο, με εξαίρεση:
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

L 250/2016
(1)

7801

7802

ex κεφάλαιο 79

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή:

– Μόλυβδος καθαρός

Κατασκευή από «χελώνες» μολύβδου
ή «μεταχειρισμένο» μόλυβδο

– Άλλος

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος. Εντούτοις, απορρίμματα και
θραύσματα της κλάσης 7802 δεν
μπορούν να χρησιμοποιούνται

Απορρίμματα και θραύσματα μολύ Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
βδου
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από Κατασκευή κατά την οποία:
ψευδάργυρο, με εξαίρεση:
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

7901

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος. Εντούτοις, απορρίμματα και
θραύσματα της κλάσης 7902 δεν
μπορούν να χρησιμοποιούνται

7902

Απορρίμματα και θραύσματα ψευ Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
δαργύρου
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex κεφάλαιο 80

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από Κατασκευή κατά την οποία:
κασσίτερο, με εξαίρεση:
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

16.9.2016
ή

(4)

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

(3)

8001

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος. Εντούτοις, απορρίμματα και
θραύσματα της κλάσης 8002 δεν
μπορούν να χρησιμοποιούνται

8002 και 8007

Απορρίμματα και θραύσματα κασσίτε Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
ρου· άλλα τεχνουργήματα από κασσί χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
τερο
ντος

Κεφάλαιο 81

Άλλα κοινά μέταλλα· κεραμομεταλ
λουργικές συνθέσεις· τεχνουργήματα
από τις ύλες αυτές:
Άλλα κοινά μέταλλα, σε κατεργα Κατασκευή κατά την οποία η αξία
σμένη μορφή· τεχνουργήματα από τις όλων των υλών που υπάγονται στην
ύλες αυτές
ίδια κλάση με το προϊόν δεν υπερβαί
νει το 50 % της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 82

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων,
είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πι
ρούνια, από κοινά μέταλλα· μέρη των
ειδών αυτών από κοινά μέταλλα, με
εξαίρεση:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

8206

Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
σεων 8202 έως 8205, συσκευασμένα χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202
σε συλλογή για τη λιανική πώληση
έως 8205. Ωστόσο, τα εργαλεία των
κλάσεων 8202 έως 8205 μπορούν
να ενσωματώνονται στη συλλογή,
εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το
15 % της τιμής εκ του εργοστασίου
της εν λόγω συλλογής

8207

Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργα Κατασκευή κατά την οποία:
λεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση,
υπάγονται σε κλάση άλλη από
αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή
εκείνη του προϊόντος·
εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμά
των, διάτρηση, εσωτερική εξομά — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
λυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών,
της τιμής εκ του εργοστασίου
τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περι
του προϊόντος
λαμβάνονται και οι συρματωτήρες
(φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη
διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα
με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς
και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρη
σης

L 250/2017
ή

(4)

L 250/2018
(1)

8208

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για Κατασκευή κατά την οποία:
μηχανές ή μηχανικές συσκευές
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 8211

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλά
σης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή
πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα πτυσσόμενα μαχαίρια και οι
λεπίδες τους

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται λεπίδες μαχαιριών και λα
βές από βασικά μέταλλα

8214

Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κου
ρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα
μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και
χαρτοκόπτες)· εργαλεία και συλλογές
εργαλείων για την περιποίηση των χε
ριών ή των ποδιών (στα οποία περι
λαμβάνονται και οι λίμες για τα νύ
χια)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται λαβές από βασικά μέταλλα

8215

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφρι
στήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα
των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για
τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για
τη ζάχαρη και παρόμοια είδη

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται λαβές από βασικά μέταλλα

ex κεφάλαιο 83

Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
μέταλλα, με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex 8302

Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και
παρόμοια είδη για κτίρια και μηχανι
σμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρ
τες

ex 8306

Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμη Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
σης, από κοινά μέταλλα
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται οι άλλες ύλες της κλάσης
8306 υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται οι άλλες ύλες της κλάσης
8302 υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

16.9.2016
ή

(4)

16.9.2016
(1)

ex κεφάλαιο 84

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

L 250/2019
ή

(4)

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
μηχανές, συσκευές και μηχανικές επι — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
νοήσεις· μέρη αυτών των μηχανών ή
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
συσκευών, με εξαίρεση:
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 8401

Καύσιμα στοιχεία για πυρηνικούς Κατασκευή κατά την οποία η αξία
αντιδραστήρες
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του τελικού προϊό
ντος

8402

Ατμολέβητες (συσκευές για την παρα Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
γωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
για την κεντρική θέρμανση που είναι
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
κατασκευασμένοι για την παραγωγή
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος·
συγχρόνως θερμού νερού και ατμού
σε χαμηλή πίεση· λέβητες με την ονο — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
μασία «υπερθερμαινόμενου νερού»
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8403 και ex
8404

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση,
άλλοι από εκείνους της κλάσης
8402, και βοηθητικές εγκαταστάσεις
για τους λέβητες κεντρικής θέρμαν
σης

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από την κλάση 8403
ή 8404

8406

Ατμοστρόβιλοι παντός τύπου

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8407

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περι
στρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η
ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς
σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8408

Εμβολοφόροι
κινητήρες
στους Κατασκευή κατά την οποία η αξία
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συ όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
μπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ) δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/2020

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)

(2)

(3)

8409

Μέρη προοριζόμενα αποκλειστικά ή Κατασκευή κατά την οποία η αξία
κυρίως για κινητήρες των κλάσεων όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
8407 ή 8408
του εργοστασίου του προϊόντος

8411

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές Κατασκευή κατά την οποία:
προώθησης διά στροβίλου και άλλοι — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
στρόβιλοι δι' αερίου
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος·

16.9.2016
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8412

ex 8413

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχα Κατασκευή κατά την οποία η αξία
νές
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Περιστρεφόμενες
εκτόπισης

αντλίες

θετικής Κατασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 8414

Βιομηχανικοί ανεμιστήρες και τα πα Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
ρόμοια
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8415

Μηχανές και συσκευές κλιματισμού
που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με
κινητήρα και διατάξεις για τη μετα
βολή της θερμοκρασίας και της υγρα
σίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και
εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός
βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωρι
στά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

8418

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

L 250/2021
ή

(4)

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
για την παραγωγή του ψύχους, με
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό· αντλίες
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος·
θερμότητας, άλλες από τις μηχανές
και συσκευές τεχνητού κλίματος της — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
κλάσης 8415
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων μη καταγόμενων υλών δεν
υπερβαίνει την αξία των χρησιμο
ποιούμενων καταγόμενων υλών

ex 8419

Μηχανήματα για βιομηχανίες ξύλου, Κατασκευή:
χαρτοπολτού και χαρτονιού
— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος·

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία, εντός του ανω
τέρω ορίου, οι ύλες που υπάγο
νται στην ίδια κλάση με το
προϊόν χρησιμοποιούνται μόνο
μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

8420

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από Κατασκευή:
εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και — κατά την οποία η αξία όλων των
κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος·

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία, εντός του ανω
τέρω ορίου, οι ύλες που υπάγο
νται στην ίδια κλάση με το
προϊόν χρησιμοποιούνται μόνο
μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

8423

Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
οποία περιλαμβάνονται και οι πλά — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
στιγγες και οι ζυγαριές για τον
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται
εκείνη του προϊόντος·
επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαί
ρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθη — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
σία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο·
της τιμής εκ του εργοστασίου
σταθμά για κάθε ζυγαριά
του προϊόντος

L 250/2022
(1)

8425 έως 8428

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Μηχανές και συσκευές για την ανύ Κατασκευή:
ψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση — κατά την οποία η αξία όλων των
και τη διακίνηση φορτίων
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος·

16.9.2016
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης
8431 χρησιμοποιούνται μόνο μέ
χρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8429

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες
(angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμο
χλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχα
νικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές
και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές
και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθού
μενα:

– Οδοστρωτήρες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
— κατά την οποία η αξία όλων των όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
χρησιμοποιούμενων υλών δεν δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
του εργοστασίου του προϊόντος·
— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης
8431 χρησιμοποιούνται μόνο μέ
χρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8430

Άλλες μηχανές και συσκευές για χω Κατασκευή:
ματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, — κατά την οποία η αξία όλων των
εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώ
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
τρηση, για ορυκτά ή μέταλλα· πασα
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
λομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πα
του εργοστασίου του προϊόντος·
σάλων· εκχιονιστήρες
— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης
8431 μπορούν να χρησιμοποιού
νται μόνο μέχρι ποσοστού 10 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

ex 8431

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προο Κατασκευή κατά την οποία η αξία
ρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
οδοστρωτήρες
του εργοστασίου του προϊόντος

8439

Μηχανές και συσκευές για την παρα Κατασκευή:
σκευή του πολτού από ινώδεις ύλες — κατά την οποία η αξία όλων των
που περιέχουν κυτταρίνη ή για την
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
κατασκευή ή την τελική επεξεργασία
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του χαρτιού ή του χαρτονιού
του εργοστασίου του προϊόντος·

L 250/2023
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία, εντός του ανω
τέρω ορίου, οι ύλες που υπάγο
νται στην ίδια κλάση με το
προϊόν χρησιμοποιούνται μόνο
μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

8441

Άλλες μηχανές και συσκευές για την Κατασκευή:
κατεργασία της χαρτόμαζας, του χαρ — κατά την οποία η αξία όλων των
τιού ή του χαρτονιού, στις οποίες πε
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
ριλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
κάθε τύπου
του εργοστασίου του προϊόντος·
— κατά την οποία, εντός του ανω
τέρω ορίου, οι ύλες που υπάγο
νται στην ίδια κλάση με το
προϊόν χρησιμοποιούνται μόνο
μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος

ex 8443

8444 έως 8447

ex 8448

Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ.
γραφομηχανές, υπολογιστικές μηχα
νές, μηχανές αυτόματης επεξεργασίας
δεδομένων, φωτοαντιγραφικές μηχα
νές, συρραπτικές μηχανές)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Μηχανήματα των κλάσεων αυτών Κατασκευή κατά την οποία η αξία
χρησιμοποιούμενα στην υφαντουργία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Βοηθητικά μηχανήματα χρησιμο Κατασκευή κατά την οποία η αξία
ποιούμενα μαζί με τα μηχανήματα όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
των κλάσεων 8444 και 8445
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/2024
(1)

8452

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

16.9.2016
ή

(4)

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για
το ράψιμο των φύλλων βιβλίου της
κλάσης 8440· έπιπλα, βάσεις και κα
λύμματα ειδικά κατασκευασμένα για
ραπτομηχανές· βελόνες για ραπτομη
χανές:

– Ραπτομηχανές που βελονίζουν Κατασκευή:
αποκλειστικά στο σημείο της μα — κατά την οποία η αξία όλων των
σουρίστρας, στις οποίες η κεφαλή
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
ζυγίζει το ανώτερο 16 kg χωρίς
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα
του εργοστασίου του προϊόντος·
— κατά την οποία η αξία όλων των
μη καταγόμενων υλών που χρησι
μοποιούνται για τη συναρμολό
γηση της κεφαλής (χωρίς κινη
τήρα) δεν υπερβαίνει την αξία των
καταγόμενων υλών που χρησιμο
ποιούνται·
— κατά την οποία οι μηχανισμοί τά
νυσης του νήματος, αγκιστροβε
λόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη κα
ταγόμενα προϊόντα

8456 έως 8466

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα,
καθώς και τα μέρη και εξαρτήματά
τους, των κλάσεων 8456 έως 8466,
με εξαίρεση:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Μηχανές κοπής με έγχυση ύδατος Κατασκευή κατά την οποία:
– Εξαρτήματα και παρελκόμενα μη — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
χανών κοπής με έγχυση ύδατος
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8469 έως 8472

Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ.
γραφομηχανές, υπολογιστικές μηχα
νές, μηχανές αυτόματης επεξεργασίας
δεδομένων, φωτοαντιγραφικές μηχα
νές, συρραπτικές μηχανές)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 250/2025

(2)

(3)

8480

Πλαίσια χυτηρίου· βάσεις για μήτρες·
μοντέλα για μήτρες· μήτρες για μέ
ταλλα (άλλες από τις μήτρες χελω
νών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυ
κτές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές
ύλες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8482

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος·
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8484

Παρεμβύσματα και παρόμοιοι αρμοί
από μεταλλικά ελάσματα σε συνδυα
σμό με άλλα υλικά ή με δύο ή περισ
σότερα φύλλα μετάλλου· συλλογές ή
συνδυασμοί παρεμβυσμάτων και πα
ρόμοιων αρμών, διαφόρων συνθέ
σεων, που παρουσιάζονται σε σακου
λάκια, φακέλους ή ανάλογες συ
σκευασίες· μηχανικές στεγανοποιητι
κές συναρμογές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 8486

Εργαλειομηχανές για την κατεργασία
κάθε είδους υλικού με αφαίρεση με
λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή
φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτρο
διάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθό
δους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιο
ντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλά
σματος και τα εξαρτήματα και τα πα
ρελκόμενά τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Εργαλειομηχανές (στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι πρέσες) για την
κατεργασία μετάλλων με κάμψη, δί
πλωση, ίσιωμα, πλάνισμα, τα εξαρτή
ματά και τα παρελκόμενά τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Εργαλειομηχανές για την κατεργασία
πέτρας, κεραμικών, σκυροδέματος,
αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυ
κτών υλών ή για την κατεργασία σε
ψυχρή κατάσταση γυαλιού, τα εξαρ
τήματά και τα παρελκόμενά τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ή

(4)

L 250/2026
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Όργανα και συσκευές χάραξης που
αποτελούν συσκευές δημιουργίας
προτύπων για την παραγωγή μασκών
ή δικτύων από υποστρώματα επικα
λυμμένα με φωτοευαίσθητη ρητίνη·
μέρη και εξαρτήματα αυτών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
ή

(4)

Μήτρες, για χύτευση με έγχυση ή συ Κατασκευή κατά την οποία η αξία
μπίεση
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Μηχανές και συσκευές για την ανύ Κατασκευή:
ψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση — κατά την οποία η αξία όλων των
και τη διακίνηση φορτίων
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος·

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης
8431 χρησιμοποιούνται μόνο μέ
χρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8487

ex κεφάλαιο 85

8501

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και
δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη
με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πη
νίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλε Κατασκευή κατά την οποία
κτρικά και τα μέρη τους· συσκευές — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου,
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος·
των εικόνων και του ήχου για την τη
λεόραση και μέρη και εξαρτήματα — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
των συσκευών αυτών, με εξαίρεση:
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννή Κατασκευή:
τριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα — κατά την οποία η αξία όλων των
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος·
— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης
8503 χρησιμοποιούνται μόνο μέ
χρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

8502

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρι Κατασκευή:
κού ρεύματος και μετατροπείς στρε — κατά την οποία η αξία όλων των
φόμενοι ηλεκτρικοί
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος·

L 250/2027
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, οι ύλες των κλάσεων
8501 ή 8503 χρησιμοποιούνται
μόνο μέχρι ποσοστού, αθροι
στικά, 10 % της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του προϊόντος

ex 8504

Μονάδες ηλεκτρικής τροφοδοσίας για Κατασκευή κατά την οποία η αξία
αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δε όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δομένων
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 8517

Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή Κατασκευή:
τη λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων — κατά την οποία η αξία όλων των
δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνο
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
νται οι συσκευές για την επικοινωνία
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
σε ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή
του εργοστασίου του προϊόντος·
δίκτυο ευρείας περιοχής), άλλες από
—
κατά την οποία η αξία όλων των
τις συσκευές εκπομπής ή λήψης των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
κλάσεων 8443, 8525, 8527 ή 8528
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 8518

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά Κατασκευή:
τους· μεγάφωνα, έστω και προσαρμο — κατά την οποία η αξία όλων των
σμένα σε πλαίσια· ηλεκτρικοί ενισχυ
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
τές ακουστικής συχνότητας· ηλεκτρι
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
κές συσκευές για την ενίσχυση του
του εργοστασίου του προϊόντος·
ήχου
— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8519

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής Κατασκευή:
του ήχου.
— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος·

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

L 250/2028
(1)

8521

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής Κατασκευή:
βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωμα — κατά την οποία η αξία όλων των
τωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημά
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
των
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος·

16.9.2016
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

8522

Μέρη και εξαρτήματα που προορίζο Κατασκευή κατά την οποία η αξία
νται αποκλειστικά ή κύρια για τις συ όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
σκευές των κλάσεων 8519 έως 8521 δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8523

Δίσκοι, ταινίες, μη διαγραφόμενες
διατάξεις με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρ
τες» και άλλα μέσα για την εγγραφή
του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές,
εγγεγραμμένα ή κενά, συμπεριλαμβα
νομένων και μητρών και εκμαγείων
για την παραγωγή δίσκων, με εξαί
ρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37:

– Μη εγγεγραμμένοι δίσκοι, ταινίες,
μη διαγραφόμενες διατάξεις απο
θήκευσης στερεάς κατάστασης με
ημιαγωγό και άλλα μέσα για την
εγγραφή ήχου ή για ανάλογες εγ
γραφές, με εξαίρεση τα προϊόντα
του κεφαλαίου 37

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Μη εγγεγραμμένοι δίσκοι, ταινίες, Κατασκευή:
μη διαγραφόμενες διατάξεις απο — κατά την οποία η αξία όλων των
θήκευσης στερεάς κατάστασης με
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
ημιαγωγό και άλλα μέσα για την
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
εγγραφή ήχου ή για ανάλογες εγ
του εργοστασίου του προϊόντος·
γραφές, με εξαίρεση τα προϊόντα
— κατά την οποία εντός του παρα
του κεφαλαίου 37
πάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης
8523 χρησιμοποιούνται μόνο μέ
χρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Μήτρες και εκμαγεία για την κατα Κατασκευή κατά την οποία η αξία
σκευή δίσκων, με εξαίρεση τα όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
προϊόντα του κεφαλαίου 37
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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L 250/2029
ή

(4)

– Κάρτες ενεργοποίησης εκ του σύν Κατασκευή κατά την οποία
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
εγγυς και «έξυπνες κάρτες» με δύο — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
ή περισσότερα ηλεκτρονικά ολο
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
κληρωμένα κυκλώματα
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– «Έξυπνες κάρτες» με ένα ηλεκτρο Κατασκευή:
νικό ολοκληρωμένο κύκλωμα
— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, οι ύλες των κλάσεων
8541 ή 8542 χρησιμοποιούνται
μόνο μέχρι ποσοστού, αθροι
στικά, 10 % της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του προϊόντος

8525

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφω Κατασκευή:
νία ή την τηλεόραση, έστω και με εν — κατά την οποία η αξία όλων των
σωματωμένη συσκευή λήψης ή συ
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
σκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του ήχου· συσκευές λήψης για την
του εργοστασίου του προϊόντος
τηλεόραση· ψηφιακές φωτογραφικές
—
κατά την οποία η αξία όλων των
μηχανές και βιντεοκάμερες
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8526

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιο Κατασκευή:
βόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιο — κατά την οποία η αξία όλων των
ναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλε
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
χειρισμού
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

8527

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, Κατασκευή:
έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο πε — κατά την οποία η αξία όλων των
ρίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολο
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
γιακή συσκευή
του εργοστασίου του προϊόντος
— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/2030
(1)
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Οθόνες απεικόνισης και συσκευές
προβολής, που δεν ενσωματώνουν δέ
κτες τηλεόρασης· δέκτες τηλεόρασης
με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό
δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπα
ραγωγής ήχου ή εικόνας:

– Οθόνες απεικόνισης και συσκευές
προβολής, που δεν ενσωματώνουν
δέκτες τηλεόρασης και δεν χρησι
μοποιούνται κυρίως σε αυτόματα
συστήματα επεξεργασίας δεδομέ
νων της κλάσης 8471

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλες οθόνες απεικόνισης και συ Κατασκευή:
σκευές προβολής, που δεν ενσωμα — κατά την οποία η αξία όλων των
τώνουν δέκτες τηλεόρασης· δέκτες
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
τηλεόρασης, έστω και με ενσωμα
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
τωμένο ραδιοφωνικό δέκτη ή συ
του εργοστασίου του προϊόντος
σκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
— κατά την οποία η αξία όλων των
ήχου ή εικόνας
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

8529

16.9.2016

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά
ή κύρια για τις συσκευές των κλά
σεων 8525 έως 8528:

– Που προορίζονται αποκλειστικά ή Κατασκευή κατά την οποία η αξία
κύρια για τις συσκευές εγγραφής ή όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
αναπαραγωγής βιντεοφωνικές
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
– Κατάλληλες για αποκλειστική ή Κατασκευή κατά την οποία:
κύρια χρήση με οθόνες απεικόνι — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
σης και συσκευές βιντεοπροβολής,
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
που δεν ενσωματώνουν δέκτες τη
εκείνη του προϊόντος
λεόρασης ή του τύπου που χρησι
μοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
σε σύστημα αυτόματης επεξεργα
της τιμής εκ του εργοστασίου
σίας δεδομένων της κλάσης 8471
του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
— κατά την οποία η αξία όλων των όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
χρησιμοποιούμενων υλών δεν δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
του εργοστασίου του προϊόντος
Κατασκευή:

— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

16.9.2016
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8535

Συσκευές και διατάξεις για τη δια Κατασκευή:
κοπή, κατανομή, προστασία, διακλά — κατά την οποία η αξία όλων των
δωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλε
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
κτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες,
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
διακόπτες αναστροφής, διατάξεις δια
του εργοστασίου του προϊόντος
κοπής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα,
—
κατά την οποία, εντός του παρα
διατάξεις για τον περιορισμό της τά
πάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης
σης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρι
8538 χρησιμοποιούνται μόνο μέ
σμού, ρευματολήπτες και άλλοι σύν
χρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ
δεσμοι, κουτιά σύνδεσης), για τάση
του εργοστασίου του προϊόντος
που υπερβαίνει τα 1 000 V

8536

Συσκευές και διατάξεις για τη δια
κοπή, κατανομή, προστασία, διακλά
δωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλε
κτρικών κυκλωμάτων [π.χ. διακόπτες,
διακόπτες αναστροφής, διατάξεις δια
κοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα
κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φις)
και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλε
κτρικών λαμπτήρων (ντουί) και άλλοι
σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης], για
τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V·
σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή
καλώδια οπτικών ινών:
– Συσκευές και διατάξεις για τη δια Κατασκευή:
κοπή, κατανομή, προστασία, δια — κατά την οποία η αξία όλων των
κλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000
του εργοστασίου του προϊόντος
Volt
— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης
8538 χρησιμοποιούνται μόνο μέ
χρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
– Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες
ή καλώδια οπτικών ινών
– – Από πλαστική ύλη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– – Από κεραμικό

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

– – Από χαλκό

Κατασκευή κατά την οποία:
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

L 250/2031
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/2032
(1)
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Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, Κατασκευή:
ερμάρια και άλλα υποθέματα που φέ — κατά την οποία η αξία όλων των
ρουν δύο ή περισσότερες συσκευές
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος,
του εργοστασίου του προϊόντος
στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα
—
κατά την οποία, εντός του παρα
που ενσωματώνουν όργανα ή συ
πάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης
σκευές του κεφαλαίου 90, καθώς και
8538 χρησιμοποιούνται μόνο μέ
τις συσκευές αριθμητικού ελέγχου
χρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ
άλλες από τις συσκευές διανομής της
του εργοστασίου του προϊόντος
κλάσης 8517

16.9.2016
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρό Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
μοιες διατάξεις με ημιαγωγό, εκτός — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
από τις πλάκες που δεν έχουν κοπεί
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
ακόμη σε τσιπ
εκείνη του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8542

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώ
ματα:

– Ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώ Κατασκευή:
ματα
— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, οι ύλες των κλάσεων
8541 ή 8542 χρησιμοποιούνται
μόνο μέχρι ποσοστού, αθροι
στικά, 10 % της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του προϊόντος

– Πολυπλινθιακά κυκλώματα που
αποτελούν μέρη μηχανών ή συ
σκευών που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο
παρόν κεφάλαιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
— κατά την οποία η αξία όλων των όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
χρησιμοποιούμενων υλών δεν δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
του εργοστασίου του προϊόντος
— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, οι ύλες των κλάσεων
8541 ή 8542 χρησιμοποιούνται
μόνο μέχρι ποσοστού, αθροι
στικά, 10 % της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
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(3)

8544

Σύρματα, καλώδια (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα ομοαξονικά κα
λώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρι
κή μόνωση έστω και βερνικωμένα ή
ανοδικώς οξειδωμένα, έστω και εφο
διασμένα με τεμάχια σύνδεσης· καλώ
δια από οπτικές ίνες, που αποτελού
νται από ίνες επενδυμένες καθεμία
χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρι
κούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με
τεμάχια σύνδεσης

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8545

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες
από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτή
ρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα
είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα,
με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές
χρήσεις

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8546

Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλε Κατασκευή κατά την οποία η αξία
κτρική χρήση
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8547

Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται
στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες
ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά
τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κο
χλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα
στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από
τους μονωτήρες της κλάσης 8546·
μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά
τεμάχιά τους, από κοινά μέταλλα,
που έχουν μονωθεί εσωτερικά

8548

Απορρίμματα και υπολείμματα στη
λών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρι
κών συσσωρευτών· χρησιμοποιημένες
στήλες και συστοιχίες στηλών και
χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσω
ρευτές· ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή
συσκευών που δεν κατονομάζονται ή
περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν
κεφάλαιο:

– Ηλεκτρονικές μικροδιατάξεις

L 250/2033
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
της τιμής εκ του εργοστασίου του εργοστασίου του προϊόντος
του προϊόντος, και
— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, η αξία όλων των
υλών των κλάσεων 8541 και
8542 που χρησιμοποιούνται δεν
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/2034
(1)

ex κεφάλαιο 86

8608

ex κεφάλαιο 87

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομι
κές ή τροχιοδρομικές γραμμές και τα
μέρη τους· εξαρτήματα και τεμάχια
στερέωσης σιδηροδρομικών ή τροχιο
δρομικών γραμμών και τα μέρη αυ
τών· μηχανικές συσκευές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχα
νικές) σηματοδότησης για τις γραμ
μές συγκοινωνιών, με εξαίρεση:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
ή

(4)

Εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
γραμμών· μηχανικές συσκευές (στις
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκ
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος
τρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφα
λείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδη — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
ροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές,
της τιμής εκ του εργοστασίου
οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα
του προϊόντος
στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις
ή αεροδρόμια· τα μέρη τους

Οχήματα άλλα από εκείνα των σιδη
ροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών,
μέρη και εξαρτήματα τους, με εξαί
ρεση:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8709

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
ανύψωσης των τύπων που χρησιμο — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
ποιούνται μέσα στα εργοστάσια, απο
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
θήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη
εκείνη του προϊόντος
μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές
αποστάσεις· ελκυστήρες των τύπων — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
που χρησιμοποιούνται στους σιδηρο
της τιμής εκ του εργοστασίου
δρομικούς σταθμούς· τα μέρη τους
του προϊόντος

8710

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα Κατασκευή κατά την οποία:
μάχης, μηχανοκίνητα, έστω και με τον — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
οπλισμό τους και τα μέρη τους
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

8711

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

L 250/2035
ή

(4)

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμ
βάνονται και τα μοτοποδήλατα) και
ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με
ή χωρίς πλάγιο καλάθι (side-car)·
πλάγιο καλάθι (side-car):
Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινη
τήρα, με κυλινδρισμό:
Που δεν υπερβαίνουν τα 50 cc

Κατασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
— κατά την οποία η αξία όλων των όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
χρησιμοποιούμενων υλών δεν δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
του εργοστασίου του προϊόντος
— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

Που υπερβαίνουν τα 50 cc

Κατασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
— κατά την οποία η αξία όλων των όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
χρησιμοποιούμενων υλών δεν δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
του εργοστασίου του προϊόντος
— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
— κατά την οποία η αξία όλων των όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
χρησιμοποιούμενων υλών δεν δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
του εργοστασίου του προϊόντος
Κατασκευή:

— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών
ex 8712

Δίτροχα ποδήλατα χωρίς ρουλεμάν Κατασκευή από υλικά μη υπαγόμενα Κατασκευή κατά την οποία η αξία
με μπίλιες
στην κλάση 8714
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8715

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
Παιδικά αμαξίδια (καροτσάκια) και Κατασκευή κατά την οποία:
μέρη τους
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

L 250/2036
(1)

8716

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

16.9.2016
ή

(4)

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκού Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
μενα για κάθε είδους οχήματα· άλλα — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
μη αυτοκινούμενα οχήματα· τα μέρη
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
τους
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 88

Αερόπλοια ή διαστημόπλοια, και Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
μέρη αυτών, με εξαίρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex 8804

Στροφόπτωτα (rοtοchutes)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε Κατασκευή κατά την οποία η αξία
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
των άλλων υλών της κλάσης 8804
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8805

Συσκευές και διατάξεις για την εκτό
ξευση των οχημάτων αέρος· συσκευές
και διατάξεις για την προσγείωση των
οχημάτων αέρος και παρόμοιες συ
σκευές και διατάξεις· συσκευές εδά
φους για την εκπαίδευση στην πτήση·
τα μέρη τους

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 89

Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησι
μοποιηθούν κύτη της κλάσης 8906

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 90

9001

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτο Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
γραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρη — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
σης, ελέγχου ή ακριβείας· όργανα και
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
συσκευές ιατροχειρουργικής· τα μέρη
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος
και εξαρτήματά τους, με εξαίρεση:
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών·
καλώδια από οπτικές ίνες, άλλες από
εκείνες της κλάσης 8544· ύλες πόλω
σης σε φύλλα ή πλάκες· φακοί (στους
οποίους περιλαμβάνονται και οι φα
κοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και
άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη,
μη συναρμολογημένα, άλλα από
εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά
κατεργασμένο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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(2)
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9002

Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα
στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συν
αρμολογημένα, για όργανα ή συ
σκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί,
που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

9004

Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευ Κατασκευή κατά την οποία η αξία
τικά ή άλλα) και παρόμοια είδη
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 9005

L 250/2037
ή

(4)

Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπ Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
τρες με ένα οπτικό πεδίο, τηλεσκόπια — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
οπτικά, και οι βάσεις τους, εκτός από
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
διοπτρικά αστρονομικά τηλεσκόπια
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος
και τις βάσεις τους
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων μη καταγόμενων υλών δεν
υπερβαίνει την αξία των χρησιμο
ποιούμενων καταγόμενων υλών

ex 9006

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
Φωτογραφικές μηχανές (εκτός από Κατασκευή κατά την οποία:
τις κινηματογραφικές)· φωτογραφικές — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
συσκευές και διατάξεις για την παρα
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
γωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) και
εκείνη του προϊόντος
λαμπτήρες φλας, άλλοι από τους λει
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
τουργούντες με ηλεκτρική ανάφλεξη
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων μη καταγόμενων υλών δεν
υπερβαίνει την αξία των χρησιμο
ποιούμενων καταγόμενων υλών

9007

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και Κατασκευή κατά την οποία:
προβολής, έστω και με ενσωματωμέ — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
νες συσκευές εγγραφής ή αναπαρα
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
γωγής ήχου
εκείνη του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων μη καταγόμενων υλών δεν
υπερβαίνει την αξία των χρησιμο
ποιούμενων καταγόμενων υλών

L 250/2038
(1)

9011

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

16.9.2016
ή

(4)

Σύνθετα οπτικά μικροσκόπια, στα Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
οποία περιλαμβάνονται και τα μικρο — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
σκόπια για τη φωτομικρογραφία, την
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μι
εκείνη του προϊόντος
κροπροβολή
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων μη καταγόμενων υλών δεν
υπερβαίνει την αξία των χρησιμο
ποιούμενων καταγόμενων υλών

ex 9014

Άλλα όργανα και συσκευές ναυσι Κατασκευή κατά την οποία η αξία
πλοΐας
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

9015

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, το
πογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθ
μισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας,
ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεω
ρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση
τις πυξίδες· τηλέμετρα

9016

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 cg ή λι Κατασκευή κατά την οποία η αξία
γότερο, με ή χωρίς σταθμά
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

9017

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολο
γισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, πα
ντογράφοι, μοιρογνωμόνια, θήκες μα
θηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί
κανόνες και κύκλοι)· όργανα μέτρη
σης του μήκους, για χρήση με το
χέρι [π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρη
τές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρη
τές πάχους], που δεν κατονομάζoνται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κε
φάλαιο αυτό

9018

Όργανα και συσκευές για την ιατρική,
τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή
την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμ
βάνονται και οι συσκευές σπινθηρο
γραφήματος και άλλες συσκευές
ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συ
σκευές για διάφορες οπτικές δοκιμα
σίες:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσω Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε Κατασκευή κατά την οποία η αξία
ματωμένες οδοντιατρικές συσκευές κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
των άλλων υλών της κλάσης 9018
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(1)
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– Άλλα

(3)

L 250/2039
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9019

Συσκευές μηχανοθεραπείας· συσκευές Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
μάλαξης (μασάζ)· συσκευές ψυχοτε — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
χνικής· συσκευές οζονοθεραπείας,
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χο
εκείνη του προϊόντος
ρήγησης οξυγόνου και φαρμάκων,
αναπνευστικές συσκευές για την τε — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
χνητή αναπνοή και άλλες συσκευές
της τιμής εκ του εργοστασίου
για αναπνευστική θεραπεία
του προϊόντος

9020

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
Άλλες αναπνευστικές συσκευές και Κατασκευή κατά την οποία:
προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαί — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
ρεση τις προστατευτικές προσωπίδες
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ
που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος
στοιχείο φιλτραρίσματος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9024

Μηχανές και συσκευές για δοκιμές
σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίε
σης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανι
κών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. με
τάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρ
τιού, πλαστικών υλών)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

9025

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους
και παρόμοια όργανα που επιπλέουν,
θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα,
υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που κα
ταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα
της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα
μεταξύ τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

9026

Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή
έλεγχο της παροχής, της στάθμης,
της πίεσης και των άλλων μεταβλη
τών χαρακτηριστικών των υγρών και
των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής,
σταθμοδείκτες, μανόμετρα, μετρητές
θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα
και συσκευές των κλάσεων 9014,
9015, 9028 ή 9032.

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/2040
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9027

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις
φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα,
διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, ανα
λυτές αερίων ή καπνών)· όργανα και
συσκευές για δοκιμές του ιξώδους,
του πορώδους, της διαστολής, της
επιφανειακής τάσης ή παρόμοια· όρ
γανα και συσκευές για μετρήσεις θερ
μίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα
φωτόμετρα φωτογράφησης)· μικροτό
μοι

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

9028

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρι
σμού, στους οποίους περιλαμβάνο
νται και οι μετρητές για τη μέτρηση
άλλων μετρητών:
– Μέρη και εξαρτήματα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή:

16.9.2016
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
— κατά την οποία η αξία όλων των όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
χρησιμοποιούμενων υλών δεν δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
του εργοστασίου του προϊόντος
— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

9029

Μετρητές στροφών, μετρητές παρα
γωγής, ταξίμετρα, μετρητές της από
στασης που έχει διανυθεί, βηματόμε
τρα και παρόμοια είδη· συσκευές έν
δειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα,
άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014
ή 9015· στροβοσκόπια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

9030

Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), ανα
λυτές φάσματος και άλλα όργανα και
συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο των
ηλεκτρικών μεγεθών, εξαιρουμένων
των μετρητών της κλάσης 9028· όρ
γανα και συσκευές για τη μέτρηση ή
ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα,
βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων
ακτινοβολιών ιοντισμού

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

9031

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα
μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλ
λού στο κεφάλαιο αυτό· προβολείς
πλάγιας όψης (προφίλ)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
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9032

Όργανα και συσκευές για την αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία
ματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

9033

Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλ
λού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές,
συσκευές, όργανα ή είδη του κεφα
λαίου 90

ex κεφάλαιο 91

9105

L 250/2041
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Ωρολόγια και μέρη αυτών, με εξαί Κατασκευή κατά την οποία η αξία
ρεση:
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Άλλα ρολόγια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
— κατά την οποία η αξία όλων των όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
χρησιμοποιούμενων υλών δεν δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
του εργοστασίου του προϊόντος
Κατασκευή:

— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

9109

Μηχανισμοί ρολογιού τοίχου, πλήρεις Κατασκευή:
και συναρμολογημένοι
— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει την αξία
των χρησιμοποιούμενων καταγό
μενων υλών

9110

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, Κατασκευή:
μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συν — κατά την οποία η αξία όλων των
αρμολογημένοι (σετ μηχανισμών)· μη
χρησιμοποιούμενων υλών δεν
πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί,
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
συναρμολογημένοι· ημιτελείς μηχανι
του εργοστασίου του προϊόντος
σμοί ωρολογοποιίας
— κατά την οποία, εντός του παρα
πάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης
9114 χρησιμοποιούνται μόνο μέ
χρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/2042
(1)

9111
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Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή Κατασκευή κατά την οποία:
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
χεριού και τα μέρη τους
— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
υπάγονται σε κλάση άλλη από δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
εκείνη του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9112

Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών Κατασκευή κατά την οποία:
συσκευών του παρόντος κεφαλαίου — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
και τα μέρη τους
υπάγονται σε κλάση άλλη από
εκείνη του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9113

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών, λου
ράκια ρολογιών και τα μέρη τους:

– Από κοινά μέταλλα, έστω και επι
χρυσωμένα ή επαργυρωμένα, ή από
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα
μέταλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 92

Μουσικά όργανα· μέρη και εξαρτή Κατασκευή κατά την οποία η αξία
ματα των οργάνων αυτών
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 93

Όπλα και πυρομαχικά· μέρη και εξαρ Κατασκευή κατά την οποία η αξία
τήματα αυτών
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 94

Έπιπλα· είδη κλινοστρωμνής, στρώ
ματα, υποστρώματα, μαξιλάρια και
παρόμοια παραγεμισμένα είδη· συ
σκευές φωτισμού που δεν κατονομά
ζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού·
λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα,
φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και πα
ρόμοια είδη· προκατασκευές, με εξαί
ρεση:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016
(1)

ex 9401 και ex
9403

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Έπιπλα από κοινά μέταλλα, που περι
λαμβάνουν μη παραγεμισμένα τμή
ματα βαμβακερού υφάσματος μέγι
στου βάρους το πολύ 300 g/m2

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος
ή
Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα
ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για
χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401
ή 9403, υπό την προϋπόθεση ότι:
— η αξία του δεν υπερβαίνει το
25 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος·
— όλες οι υπόλοιπες χρησιμοποιού
μενες ύλες είναι ήδη καταγόμενες
και υπάγονται σε κλάση άλλη
από τις κλάσεις 9401 ή 9403

9405

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περι
λαμβάνονται και οι προβολείς) και τα
μέρη τους, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού· λάμπες,
ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές
ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια
είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φω
τισμού, και τα μέρη τους που δεν κα
τονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

9406

Προκατασκευασμένα κτίρια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 95

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες,
είδη διασκέδασης ή αθλητισμού· τα
μέρη και εξαρτήματά τους, με εξαί
ρεση:

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex 9503

– Άλλα παιχνίδια για παιδιά· μικρο Κατασκευή κατά την οποία:
κατασκευές (μοντέλα υπό κλίμακα) — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
και παρόμοια είδη για διασκέδαση,
υπάγονται σε κλάση άλλη από
με κίνηση ή όχι· παζλ κάθε είδους
εκείνη του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 9506

Ράβδοι του γκολφ και μέρη αυτών

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν ημιτελή μέρη για την κατα
σκευή πεδίλων σε ράβδους του
γκολφ

L 250/2043
ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 250/2044
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

ex κεφάλαιο 96

Τεχνουργήματα διάφορα, με εξαί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
ρεση:
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

ex 9601 και ex
9602

Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές ή Κατασκευή από «κατεργασμένες» ύλες
ορυκτές λαξεύσιμες ύλες
των ιδίων κλάσεων

ex 9603

Σκούπες και ψήκτρες (με εξαίρεση τις
τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, κα
θώς και τις βούρτσες από τρίχωμα
κουναβιού, σκίουρου), χειροκίνητες
μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς
κινητήρα· βύσματα και κύλινδροι για
βαφή, καθαριστήρες υγρών επιφα
νειών από καουτσούκ ή από ανάλογες
εύκαμπτες ύλες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

9605

Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατο
μικό καλλωπισμό, το ράψιμο ή το κα
θάρισμα των υποδημάτων ή ενδυμά
των

Κάθε στοιχείο του συνδυασμού πρέ
πει να πληροί τον κανόνα που θα
εφαρμοζόταν σε αυτό αν δεν ήταν μέ
ρος του συνδυασμού. Ωστόσο, μπο
ρούν να ενσωματωθούν μη καταγό
μενα είδη υπό την προϋπόθεση ότι η
συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το
15 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του συνδυασμού

9606

Κουμπιά και κουμπιά-σούστες· σκελε Κατασκευή κατά την οποία:
τοί για κουμπιά και άλλα μέρη για — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
κουμπιά ή κουμπιά-σούστες· ημιτελή
υπάγονται σε κλάση άλλη από
κουμπιά
εκείνη του προϊόντος
— η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9608

9612

Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρί
δια (μπίλια)· στυλογράφοι και μαρκα
δόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες
πορώδεις μύτες· στυλογράφοι με
πένα και άλλοι στυλογράφοι· μεταλ
λικές αιχμές για αντίγραφα· μηχανικά
μολύβια· κονδυλοφόροι, θήκες για
μολύβια και παρόμοια είδη· μέρη
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα
καλύμματα που προφυλάσσουν τις
μύτες, και τα άγκιστρα συγκράτησης)
των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα
της κλάσης 9609

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιού
νται πένες ή μύτες υπαγόμενες στην
ίδια κλάση με το προϊόν

Μελανοταινίες για γραφομηχανές και Κατασκευή κατά την οποία:
παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμέ — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες
νες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευα
υπάγονται σε κλάση άλλη από
σμένες για να αφήνουν αποτυπώματα,
εκείνη του προϊόντος
έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέ
τες· ταμπόν μελάνης, έστω και εμπο — η αξία όλων των χρησιμοποιούμε
νων υλών δεν υπερβαίνει το 50 %
τισμένα, με κουτί ή χωρίς κουτί
της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

16.9.2016
ή

(4)

16.9.2016
(1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

(2)

(3)

ex 9613

Αναπτήρες με πιεζοηλεκτρική ανά Κατασκευή κατά την οποία η αξία
φλεξη
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
της κλάσης 9613 δεν υπερβαίνει το
30 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 9614

Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμ Κατασκευή
βάνονται και οι κεφαλές για πίπες)
κομμάτια

Κεφάλαιο 97

από

L 250/2045
ή

(4)

ημιδιαμορφωμένα

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρ Κατασκευή κατά την οποία όλες οι
χαιοτήτων
χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται
σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊό
ντος

(1) Οι ειδικές συνθήκες για τις «ειδικές επεξεργασίες» καθoρίζoνται στις επεξηγηματικές σημειώσεις 7.1 και 7.3.
(2) Οι ειδικές συνθήκες για τις «ειδικές επεξεργασίες» καθoρίζoνται στην επεξηγηματική σημείωση 7.2.
(3) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906 και στις κλάσεις 3907 έως 3911, από την άλλη
πλευρά, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.
(4) Οι παρακάτω ταινίες θεωρούνται υψηλής διαφάνειας: οι ταινίες των οποίων η οπτική θολερότητα, μετρημένη σύμφωνα με το ASTM-D 1003-16 με το νε
φελόμετρο του Γκάρντνερ (συντελεστής θολερότητας), είναι μικρότερη από 2 %.
(5) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλ. εισαγωγική σημείωση 5.
(6) Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προο
ρίζονται ουσιαστικά για την παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32.
(7) «Ομάδα» θεωρείται κάθε μέρος της κλάσης που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο με άνω τελεία.
(8) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.
(9) Για πλεκτά είδη ή είδη κροσέ, μη επενδυμένα με ελαστικό ούτε επιχρισμένα με καουτσούκ, προερχόμενα από τη ραφή ή τη συναρμολόγηση τεμαχίων πλε
κτών ή κροσέ υφασμάτων (κομμένων ή που παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα), βλ. εισαγωγική σημείωση 6.
(10) SEMII-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Α)

Παρεκκλίσεις από τον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται σε μη
καταγόμενες ύλες, ώστε το παράχθεν προϊόν να μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής, σύμφωνα
με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου
Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα ενδεχομένως να μην καλύπτονται όλα από τη συμφωνία. Είναι συνεπώς
απαραίτητο να διενεργούνται διαβουλεύσεις με τα άλλα μέρη της παρούσας συμφωνίας.

Κοινές διατάξεις
1. Για τα προϊόντα που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα, δύνανται επίσης να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες αντί των
κανόνων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.
2. Το πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδεται ή συντάσσεται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα πρέπει να περιλαμβάνει την
ακόλουθη ένδειξη στα αγγλικά:
«Derogation — Annex II(a) of Protocol 1: materials of HS heading No …, originating from … used.»
Οι ενδείξεις αυτές αναγράφονται στη θέση 7 των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 που αναφέρονται στο άρθρο 20 του
παρόντος πρωτοκόλλου ή προστίθενται στη δήλωση τόπου καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 24 του παρόντος
πρωτοκόλλου.
3. Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και τα κράτη μέλη της ΕΕ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος
παραρτήματος.

Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία
προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

ex Κεφάλαιο 4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, — με περιεκτικό Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες
τητα σε ύλες του κεφαλαίου 17 που δεν υπερβαίνει ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
το 20 % κατά βάρος
ολοκλήρου

Κεφάλαιο 6

Δένδρα ζωντανά και άλλα φυτά· βολβοί, ρίζες και πα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες
ρόμοια είδη· κομμένα άνθη και διακοσμητικά φυλλώ ύλες του κεφαλαίου 6 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου
ματα

ex κεφάλαιο 8

Καρποί και φρούτα βρώσιμα· φλούδες εσπεριδοειδών Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες
ή πεπονιών,
ύλες του κεφαλαίου 8 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου
– με περιεκτικότητα σε ύλες του κεφαλαίου 17 που
δεν υπερβαίνει το 20 % κατά βάρος

ex 1101 έως ex 1104

Προϊόντα αλευροποιίας, από δημητριακά εκτός του Παρασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10, εκτός
ρυζιού
του ρυζιού της κλάσης 1006

Κεφάλαιο 12

Ελαιούχοι σπόροι και ελαιώδεις καρποί· σπέρματα, Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από
σπόροι και διάφοροι καρποί· βιομηχανικά και φαρμα εκείνη του προϊόντος
κευτικά φυτά· άχυρα και χορτονομές

1301

Γομαλάκα· γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορη Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
τίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές
ποιούμενων υλών της κλάσης 1301 δεν υπερβαίνει το
60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

16.9.2016

EL

Κλάση ΕΣ

ex 1302

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή του προϊόντος

L 250/2047

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία
προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πηκτικές ύλες, πηκτινι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
κές και πηκτικές ενώσεις· αγάρ-αγάρ και άλλα βλεν ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ
νώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροπο του εργοστασίου του προϊόντος
ποιημένα:
– άλλα από βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα,
τροποποιημένα

ex 1506

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από
έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχημα εκείνη του προϊόντος
τισμένα·
– άλλα από στερεά κλάσματα

ex 1507 έως ex 1515

Φυτικά λάδια και τα κλάσματά τους:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

– Λάδι σόγιας, αραχιδέλαιο, φοινικέλαιο, λάδι κοκκο
φοινίκων (κοπρά), φοινικοπυρήνων ή babassu, tung
και oiticica, κερί μυρίκης, κερί Ιαπωνίας, κλάσματα
του λαδιού jojoba και λάδια που προορίζονται για
τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρα
σκευή προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή
– άλλα από ελαιόλαδο των κλάσεων 1509 και 1510 Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από
εκείνη του προϊόντος
ex 1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, Παρασκευή από ύλες που υπάγονται σε κλάση άλλη
μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, από εκείνη του προϊόντος
επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λι
παρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλ
λιώς παρασκευασμένα:
– λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους από ρετσινό
λαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opal-wax»

ex κεφάλαιο 18

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού,

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από
εκείνη του προϊόντος

– με περιεκτικότητα σε ύλες του κεφαλαίου 17 που
δεν υπερβαίνει το 20 % κατά βάρος
ex 1901

Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από
άμυλα ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο εκείνη του προϊόντος
ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κα
κάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσης και δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· παρασκευά
σματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401
μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λι
γότερο από 5 % κατά βάρος επί πλήρως απολιπανθεί
σας βάσης, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού.
– με περιεκτικότητα σε ύλες του κεφαλαίου 17 που
δεν υπερβαίνει το 20 % κατά βάρος

L 250/2048
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Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία
προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα
(με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευα
σμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια,
gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια· αράπικο σιμιγδάλι
(κους-κους), έστω και παρασκευασμένο
– που περιέχουν 20 % ή λιγότερο κατά βάρος κρέας, Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα
παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλακόστρακα ή προϊόντα του κεφαλαίου 11 είναι καταγόμενα
μαλάκια
– που περιέχουν περισσότερο από 20 % κατά βάρος Παρασκευή κατά την οποία:
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλακό
στρακα ή μαλάκια
– όλα τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα του κεφα
λαίου 11 είναι καταγόμενα,
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2
και 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής, παρασκευασμένα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από
από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων εκείνη του προϊόντος
στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές:
– με περιεκτικότητα σε ύλες της κλάσης 1108.13
(άμυλο πατάτας) που δεν υπερβαίνει το 20 % κατά
βάρος

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με Παρασκευή:
διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν
φλέικς)]· δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε
μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων
κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προ
ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
– με περιεκτικότητα σε ύλες του κεφαλαίου 17 που – από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες
δεν υπερβαίνει το 20 % κατά βάρος
της κλάσης 1806,
– κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα
του κεφαλαίου 11 είναι καταγόμενα

1905

ex κεφάλαιο 20

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτο Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα
ποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου· όστιες, κάψου προϊόντα του κεφαλαίου 11 είναι καταγόμενα
λες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρ
μακα, αζυμοσφραγίδες, ρυζόχαρτο και παρόμοια
προϊόντα
Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ
άλλων μερών φυτών:
του εργοστασίου του προϊόντος
– από ύλες άλλες από εκείνες της διάκρισης 0711.51
– από ύλες άλλες από εκείνες των κλάσεων 2002,
2003, 2008 και 2009
– με περιεκτικότητα σε ύλες του κεφαλαίου 17 που
δεν υπερβαίνει το 20 % κατά βάρος
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Περιγραφή του προϊόντος
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Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία
προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

ex Κεφάλαιο 21

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής:

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
– με περιεκτικότητα σε ύλες των κεφαλαίων 4 και 17 ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
που δεν υπερβαίνει το 20 % κατά βάρος

ex Κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα της βιομηχανίας τροφί Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
μων· παρασκευασμένες ζωοτροφές:
ποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ
– με περιεκτικότητα σε καλαμπόκι ή ύλες των κεφα του εργοστασίου του προϊόντος
λαίων 2, 4 και 17 που δεν υπερβαίνει το 20 %
κατά βάρος

L 250/2050

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Έντυπο πιστοποιητικού κυκλοφορίας
1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν
παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία. Το
πιστοποιητικό συντάσσεται σε μία από τις γλώσσες αυτές, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους εξαγωγής. Αν
συντάσσεται χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα.
2. Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR.1 είναι 210 × 297mm, όσον αφορά δε το μήκος, υπάρχει ανοχή κατ' ανώτατο όριο
5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι λευκού χρώματος χωρίς
μηχανικούς πολτούς, με κόλλα γραφής και βάρος 25 g/m2 τουλάχιστον. Φέρει τυπωμένη διαγράμμιση πράσινου χρώματος,
η οποία καθιστά εμφανή στον οφθαλμό κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα.
3. Τα κράτη εξαγωγής μπορούν να διατηρήσουν την αποκλειστικότητα της εκτύπωσης των πιστοποιητικών ή να την αναθέσουν
σε εγκεκριμένα τυπογραφεία. Στη δεύτερη περίπτωση, σε κάθε πιστοποιητικό πρέπει να υπάρχει μνεία της εν λόγω έγκρισης.
Τα πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή ένα σήμα που να επιτρέπει την
αναγνώριση της ταυτότητάς του. Φέρουν επίσης αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή μη, για την αναγνώριση του πιστοποιητικού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δήλωση τόπου καταγωγής
Η δήλωση καταγωγής, της οποίας το κείμενο παρατίθεται κατωτέρω, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις.
Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις.
Βουλγαρικό κείμενο
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.
Ισπανικό κείμενο
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Κροατικό κείμενο
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije
izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Τσεχικό κείμενο
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají
tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Δανικό κείμενο
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Γερμανικό κείμενο
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Εσθονικό κείμενο
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus luba nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Ελληνικό κείμενο
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Αγγλικό κείμενο
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Γαλλικό κείμενο
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf
indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
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Ιταλικό κείμενο
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n … (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Λετονικό κείμενο
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Λιθουανικό κείμενο
Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip
nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.
Ουγγρικό κείμενο
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés
hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Μαλτέζικο κείμενο
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
Ολλανδικό κείμενο
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit … (2).
Πολωνικό κείμενο
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie z … (2).
Πορτογαλικό κείμενο
O abaixo–assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no … (1)),
declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Ρουμανικό κείμενο
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Σλοβενικό κείμενο
Izvoznik blaga, zajetega v tem dokumentu (pooblastilo carinskih organov št … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Σλοβακικό κείμενο
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Φινλανδικό κείμενο
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
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Σουηδικό κείμενο
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

...........................................................................

(3)

(Τόπος και ημερομηνία)
...........................................................................

(4)

(Υπογραφή του εξαγωγέα καθώς και ευκρινής αναγραφή
του ονόματος του υπογράφοντος τη δήλωση)

Σημειώσεις
(1) Όταν η δήλωση τόπου καταγωγής συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 25 του παρόντος
πρωτοκόλλου, στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα. Όταν η δήλωση τόπου
καταγωγής δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις
αγκύλες ή να παραμένει κενός ο χώρος.
(2) Πρέπει να δηλώνεται η καταγωγή των προϊόντων. Όταν η δήλωση τόπου καταγωγής αφορά εν όλω ή εν μέρει προϊόντα
καταγωγής Θέουτας και Μελίγιας κατά την έννοια του άρθρου 44 του παρόντος πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να τα
υποδεικνύει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο «CM».
(3) Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να παραλείπονται, αν η πληροφορία αυτή περιέχεται στο ίδιο το έγγραφο.
(4) Βλ. άρθρο 24 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας δεν υποχρεούται να υπογράψει, η
απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται και την απαλλαγή από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματος
του υπογράφοντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Δελτίο πληροφοριών
1. Χρησιμοποιείται το έντυπο του δελτίου πληροφοριών που περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα, το οποίο τυπώνεται σε μία
ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες στις οποίες έχει συνταχθεί η συμφωνία και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του
κράτους εξαγωγής. Το δελτίο πληροφοριών συντάσσεται σε μία από αυτές τις γλώσσες. Εάν είναι χειρόγραφο, συμπλη
ρώνεται με μελάνι και με κεφαλαίους χαρακτήρες. Επιπλέον, φέρει αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, ώστε να είναι δυνατή η
ταυτοποίησή του.
2. Οι διαστάσεις του δελτίου είναι 210 × 297mm. Όσον αφορά το μήκος υπάρχει ανοχή κατ' ανώτατο όριο 5mm μικρότερο
ή 8mm μεγαλύτερο. Το χαρτί πρέπει να είναι λευκού χρώματος, με κόλλα γραφής, να μην περιέχει μηχανικό πολτό και να
έχει βάρος τουλάχιστον 25gr/m2.
3. Οι εθνικές υπηρεσίες είναι δυνατό να αναλαμβάνουν οι ίδιες την εκτύπωση των εντύπων ή να την αναθέτουν σε εγκεκριμένα
από αυτές τυπογραφεία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε έντυπο. Τα έντυπα φέρουν το
όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την αναγνώρισή του.

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/2061

L 250/2062

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

L 250/2063

L 250/2064

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/2065

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη
Κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου ως «υπερπόντιες χώρες και εδάφη» νοούνται οι κατωτέρω χώρες και τα εδάφη που
αναφέρονται στο παράρτημα II της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
(Ο κατάλογος αυτός δεν προδικάζει το καθεστώς των εν λόγω χωρών και εδαφών ή τυχόν μελλοντικές μεταβολές του.)
1. Υπερπόντιες χώρες και εδάφη που ανήκουν στο Βασίλειο της Δανίας:
— Γροιλανδία.
2. Υπερπόντιες χώρες και εδάφη που ανήκουν στη Γαλλική Δημοκρατία:
— Νέα Καληδονία και τα εξαρτημένα εδάφη,
— Γαλλική Πολυνησία,
— Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής,
— Νήσοι Ουάλις και Φουτούνα,
— Άγιος Βαρθολομαίος,
— Σεν Πιερ και Μικελόν.
3. Υπερπόντιες χώρες που ανήκουν στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών:
— Αρούμπα,
— Μπονέρ,
— Κουρασάο,
— Σάμπα,
— Άγιος Ευστάθιος,
— Άγιος Μαρτίνος.
4. Υπερπόντιες χώρες και εδάφη που έχουν ειδικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας:
— Ανγκουίλα,
— Βερμούδες,
— Νήσοι Κάιμαν,
— Νήσοι Φόκλαντ,
— Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς,
— Μονσεράτ,
— Πίτκερν,
— Αγία Ελένη και τα εξαρτημένα εδάφη,
— Βρετανικό έδαφος Ανταρκτικής,
— Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού,
— Νήσοι Τερκς και Κάικος,
— Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Προϊόντα για τα οποία οι αναφερόμενες στο οποία 4 διατάξεις σώρευσης ισχύουν μετά την
1η Οκτωβρίου 2015

Κωδικός ΕΣ/ΣΟ

Περιγραφή

1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση

1702

Ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνονται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβου
λόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση· σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή
χρωστικών ουσιών· υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι· ζάχαρα και
μελάσες καραμελωμένα (εξαιρούνται ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημι
κώς καθαρή)

ex 1704 90 που
αντιστοιχεί στον
1704 90 99

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο [εξαιρούνται τσίχλες· εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν
κατά βάρος περισσότερο από 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών· λευκή σοκολάτα· πά
στες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπαστου (marzipan), σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 kg· δισκία (παστίλιες) για το λαιμό και ζαχαρόπη
κτα για το βήχα· κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα· γόμες και άλλα
γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή
ζαχαρωδών παρασκευασμάτων· καραμέλες από βρασμένα ζάχαρα, καραμέλες· άλλα λαμβανόμενα
με συμπίεση]

ex 1806 10 που
αντιστοιχεί στον
1806 10 30

Σκόνη κακάου, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμ
βερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχα
ρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65 % και κατώτερης του 80 %

ex 1806 10 που
αντιστοιχεί στον
1806 10 90

Σκόνη κακάου, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμ
βερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχα
ρόζη, ίσης ή ανώτερης του 80 %

ex 1806 20 που
αντιστοιχεί στον
1806 20 95

Παρασκευάσματα τροφίμων που περιέχουν κακάο και που παρουσιάζονται σε τεμάχια ή σε ρά
βδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, ή σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή
παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg
(εξαιρούνται σκόνη κακάου, παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου
ίσης ή ανώτερης του 18 % ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπα
ρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25 %· παρασκευάσματα σοκολάτας
γάλακτος σε κόκκους· γλάσο κακάου· σοκολάτα και είδη από σοκολάτα· ζαχαρώδη και τα υποκα
τάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο· πολτοί
για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο· παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο)

ex 1901 90 που
αντιστοιχεί στον
1901 90 99

Παρασκευάσματα τροφίμων από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα
βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλή
ρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· παρασκευά
σματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέ
χουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομά
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού [εξαιρούνται παρασκευάσματα διατροφής που δεν περιέχουν ή
που περιέχουν λιγότερο από 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο από
5 % ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζαχάρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο
από 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους· παρασκευάσματα διατροφής σε σκόνη από προϊόντα των
κλάσεων 0401 έως 0404· παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για λια
νική πώληση· μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας της κλάσης 1905]

ex 2101 12 που
αντιστοιχεί στην
2101 12 98

Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ (εξαιρούνται εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα
καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα)

ex 2101 20 που
αντιστοιχεί στον
2101 20 98

Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ (εξαιρούνται εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυ
κνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συ
μπυκνώματα)

ex 2106 90 που
αντιστοιχεί στον
2106 90 59

Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών (εξαιρούνται τα σιρόπια ισο
γλυκόζης, σιρόπι λακτόζης, σιρόπι γλυκόζης και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης)
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Περιγραφή

ex 2106 90 που
αντιστοιχεί στον
2106 90 98

Παρασκευάσματα τροφίμων που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού (εξαιρούνται
συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης· σύνθετα αλκοολούχα παρασκευά
σματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται
για την παρασκευή ποτών· σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών·
παρασκευάσματα που δεν περιέχουν ή που περιέχουν λιγότερο από 1,5 % λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα, λιγότερο από 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο από 5 % γλυκόζη
ή άμυλα κάθε είδους)

ex 3302 10 που
αντιστοιχεί στον
3302 10 29

Παρασκευάσματα με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες πο
τών, που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό και με αλ
κοολική δύναμη κατ' όγκο που δεν υπερβαίνει το 0,5 % (εξαιρούνται παρασκευάσματα που δεν πε
ριέχουν ή που περιέχουν λιγότερο από 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγό
τερο από 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο από 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 113 της παρούσας συμφωνίας, η ΕΕ θα βοηθήσει τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για την ανάπτυξη
ικανοτήτων, ώστε να εφαρμόσουν τους κανόνες καταγωγής της παρούσας συμφωνίας. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες
μπορούν να περιλαμβάνουν σεμινάρια, ομάδες έργων, επισκέψεις εμπειρογνωμόνων και κατάρτιση.
2. Όσον αφορά τη σώρευση του ΣΓΠ, αφού ολοκληρωθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως προαναφέρεται, μπορεί να γίνει
αξιολόγηση και να διατυπωθούν συστάσεις. Επιπλέον, όταν ανακύπτουν δυσκολίες εφαρμογής κατά τη γνώμη της ΕΕ ή κατά
τη γνώμη της ΚΑΜΑ, θα διενεργείται αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να διαχειρί
ζονται και να ελέγχουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, αξιολόγηση η οποία θα διενεργείται από κοινού από εμπειρο
γνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ. Η έκβαση αυτών των
αξιολογήσεων θα συζητείται στο πλαίσιο της επιτροπής τελωνείων με σκοπό τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση
της κατάστασης, όταν είναι αναγκαίο, και για τον ακριβή συντονισμό των προσπαθειών ανάπτυξης ικανοτήτων από την
πλευρά της ΕΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας
1. Τα προϊόντα καταγωγής Πριγκιπάτου της Ανδόρας, που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του Εναρμονισμένου
Συστήματος, γίνονται δεκτά από τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ως προϊόντα καταγωγής της ΕΕ, κατά την έννοια της παρούσας
συμφωνίας.
2. Τα προϊόντα καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του Εναρμονισμένου
Συστήματος, τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ θα έχουν το ίδιο καθεστώς στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας.
3. Το πρωτόκολλο 1 εφαρμόζεται κατ' αναλογία με σκοπό τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων
προϊόντων.
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου
1. Τα προϊόντα καταγωγής Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά από τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ως προϊόντα
καταγωγής της ΕΕ, κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας.
2. Τα προϊόντα καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ θα έχουν το ίδιο
καθεστώς στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου.
3. Το πρωτόκολλο 1 εφαρμόζεται κατ' αναλογία με σκοπό τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων
προϊόντων.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2
Αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α)

«εμπορεύματα»: όλα τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Εναρμονισμένου Συστήματος, ανεξαρτήτως
του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας·

β)

«τελωνειακή νομοθεσία»: όλες οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων
μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή τους σε
οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και
ελέγχου·

γ)

«αιτούσα αρχή»: η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για την εφαρμογή του παρόντος
πρωτοκόλλου και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου·

δ)

«αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση»: η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για την
εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου και η οποία λαμβάνει αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου·

ε)

«προσωπικά δεδομένα»: όλες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο·

στ) «πράξη που διενεργείται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας»: κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της
τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αλληλοβοηθούνται στους τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, κατά τον τρόπο και υπό
τις προϋποθέσεις που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας,
ιδίως με την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη των πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της εν λόγω νομοθεσίας.
2.
Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά κάθε διοικητική αρχή των μερών η
οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την
αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων. Δεν αφορά πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων
που ασκούνται κατόπιν αίτησης δικαστικής αρχής, εκτός αν η εν λόγω αρχή έχει παραχωρήσει προηγούμενη άδεια κοινοποίησης
των πληροφοριών αυτών.
3.

Το παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη συνδρομή σε διαδικασίες είσπραξης δασμών, φόρων ή προστίμων.

Άρθρο 3
Συνδρομή κατ' αίτηση
1.
Κατόπιν αιτήματος της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει στην αιτούσα αρχή όλες τις
σχετικές πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβα
νομένων και των πληροφοριών σχετικά με διαπιστωθείσες ή σχεδιαζόμενες δραστηριότητες που αποτελούν ή θα μπορούσαν να
αποτελέσουν πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας.
2.

Κατόπιν αιτήματος της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση την ενημερώνει εάν:

α) τα εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους εισήχθησαν σύννομα στο έδαφος του άλλου
μέρους, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα·
β) αν τα εμπορεύματα που εισήχθησαν στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους εξήχθησαν σύννομα από το έδαφος του άλλου
μέρους, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα.
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3.
Κατόπιν αιτήματος της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, στο πλαίσιο των νομοθετικών
ή κανονιστικών της διατάξεων, τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ειδική επιτήρηση όσον αφορά:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι εμπλέκονται ή έχουν εμπλακεί στην τέλεση πράξεων
που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας·
β) τους χώρους στους οποίους έχουν συγκεντρωθεί ή είναι δυνατό να συγκεντρωθούν αποθέματα εμπορευμάτων υπό συνθήκες
που δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ότι τα εν λόγω εμπορεύματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις που διενερ
γούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας·
γ) τα εμπορεύματα που μεταφέρονται ή ενδέχεται να μεταφερθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι τα εν
λόγω εμπορεύματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής
νομοθεσίας· και
δ) τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες
ότι τα εν λόγω μέσα μεταφοράς πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της
τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 4
Αυτεπάγγελτη συνδρομή
Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν, με δική τους πρωτοβουλία και σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές τους διατάξεις,
αμοιβαία συνδρομή, αν θεωρήσουν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, παρέχοντας
ιδίως τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν σχετικά με:
α) δραστηριότητες που συνιστούν ή φαίνεται ότι συνιστούν πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής
νομοθεσίας και οι οποίες ενδέχεται να ενδιαφέρουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος,
β) νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής
νομοθεσίας,
γ) εμπορεύματα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής
νομοθεσίας,
δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι εμπλέκονται ή έχουν εμπλακεί σε πράξεις που
διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, και
ε) μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να
χρησιμοποιηθούν για την τέλεση πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 5
Επίδοση και κοινοποίηση
1.
Κατόπιν αιτήματος της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, εντός του πλαισίου των
νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων της, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε:
α) να επιδίδει όλα τα έγγραφα που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που διαμένει ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται
η αίτηση και, όπου συντρέχει περίπτωση·
β) να κοινοποιεί όλες τις αποφάσεις που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που διαμένει ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται
η αίτηση.
2.
Οι αιτήσεις επίδοσης εγγράφων ή κοινοποίησης αποφάσεων πρέπει να έχουν συνταχθεί γραπτώς σε επίσημη γλώσσα της
αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από την αρχή αυτή.
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Άρθρο 6
Τύπος και ουσία των αιτήσεων συνδρομής
1.
Οι αιτήσεις κατ' εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου υποβάλλονται γραπτώς. Συνοδεύονται από τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της αίτησης.. Προφορικές αιτήσεις μπορούν να γίνονται δεκτές, εφόσον αυτό επιβάλλεται για
λόγους επείγοντος, αλλά πρέπει να επιβεβαιώνονται αμέσως γραπτώς. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να κοινοποιούνται και σε
ηλεκτρονική μορφή.
2.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το όνομα της αιτούσας αρχής·
β) το αιτούμενο μέτρο·
γ) το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης·
δ) τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις και άλλα συναφή νομικά στοιχεία·
ε) όσο το δυνατόν πιο ακριβή και πλήρη στοιχεία σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο της
αίτησης· και
στ) περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών και των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί.
3.
Οι αιτήσεις συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα
αποδεκτή από αυτή την αρχή. Αυτό δεν ισχύει για τυχόν έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την αίτηση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.
4.
Αν κάποια αίτηση δεν πληροί τις προαναφερόμενες τυπικές προϋποθέσεις, μπορεί να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή
της.·Εν τω μεταξύ, είναι δυνατόν να διαταχθεί η λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 7
Εκτέλεση των αιτήσεων
1.
Για να διεκπεραιώσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενεργεί, εντός των ορίων των
αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων πόρων της, όπως θα ενεργούσε για δικό της λογαριασμό ή κατόπιν αίτησης άλλων αρχών του
ιδίου συμβαλλόμενου μέρους, παρέχοντας πληροφορίες που ήδη διαθέτει, διεξάγοντας κατάλληλες έρευνες ή ζητώντας τη
διεξαγωγή τους. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και σε οιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση εκ μέρους της
αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, εφόσον η τελευταία δεν δύναται να ενεργήσει μόνη της.
2.
Οι αιτήσεις συνδρομής εκτελούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του μέρους στο οποίο
υποβάλλεται η αίτηση.
3.
Οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του συμβαλλόμενου μέρους, με τη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου
μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, είναι δυνατόν να είναι παρόντες:
α) ώστε να λάβουν, στα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες που παραβιάζουν ή που ενδέχεται να
παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, τα οποία η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου·
β) σε έρευνες που διενεργούνται στο έδαφος του τελευταίου.

Άρθρο 8
Μορφή υπό την οποία πρέπει να γνωστοποιούνται τα στοιχεία
1.
Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί γραπτώς τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή,
υποβάλλοντας ταυτόχρονα όλα τα σχετικά έγγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα ή άλλα στοιχεία.
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2.
Κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να
διαβιβάζονται με ηλεκτρονική μορφή.
3.
Πρωτότυπα έγγραφα διαβιβάζονται μόνον κατόπιν αιτήματος, εφόσον τα επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικνύονται
ανεπαρκή. Τα πρωτότυπα αυτά επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 9
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής ή να την εξαρτήσουν από ορισμένες
προϋποθέσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούν ότι η παροχή συνδρομής στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου:
α) ενδέχεται να θίγει την κυριαρχία κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή την κυριαρχία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
το οποίο ζητήθηκε η παροχή συνδρομής δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, ή
β) ενδέχεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα σημαντικά συμφέροντα, ιδίως στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου· ή
γ) παραβιάζει το βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο.
2.
Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να αναβάλει την παροχή της συνδρομής με την αιτιολογία ότι επηρεάζει
διεξαγόμενη έρευνα, δίωξη ή δίκη. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διενεργεί διαβουλεύσεις με
την αιτούσα αρχή προκειμένου να εξακριβώσει αν η συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί υπό τους όρους ή τις προϋποθέσεις που
κρίνει αναγκαίους η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.
3.
Αν η αιτούσα αρχή ζητήσει συνδρομή την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, αν της είχε ζητηθεί, εφιστά την
προσοχή στο γεγονός αυτό στην αίτησή της. Στην περίπτωση αυτή εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να
αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση.
4.
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, η απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση
και η αιτιολόγησή της πρέπει να ανακοινώνονται αμελλητί στην αιτούσα αρχή.

Άρθρο 10
Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπιστευτικότητα
1.
Κάθε πληροφορία που γνωστοποιείται υπό οποιαδήποτε μορφή κατ' εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου είναι
εμπιστευτικού χαρακτήρα ή περιορισμένης χρήσης, ανάλογα με τους κανόνες που εφαρμόζονται σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
Καλύπτεται από υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου και απολαύει της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες
από τη σχετική νομοθεσία του μέρους που την έλαβε, καθώς και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στις αρχές της
ΕΕ.
2.
Η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο αν το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει τα δεδομένα αυτά
μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας τους. Για τον σκοπό αυτό, τα μέρη ενημερώνονται αμοιβαίως για
τις ισχύουσες σε αυτά ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των νομικών διατάξεων που ισχύουν στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.
Η χρησιμοποίηση των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου σε δικαστικές ή διοικητικές
διαδικασίες που έχουν κινηθεί για πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας θεωρείται ότι πραγμα
τοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, τα μέρη δύνανται να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά
στοιχεία, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και στις καταθέσεις μαρτύρων, καθώς και σε διαδικασίες
και καταγγελίες που παραπέμπονται ενώπιον των δικαστηρίων, πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύτηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Η χρήση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή που παρέσχε τις εν
λόγω πληροφορίες ή χορήγησε πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα.
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4.
Οι ληφθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση
που ένα εκ των μερών επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για άλλους σκοπούς, υποχρεούται να λάβει
προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση της αρχής που παρέσχε τις εν λόγω πληροφορίες. Η χρησιμοποίηση αυτή υπόκειται,
εξάλλου, στους περιορισμούς που καθορίζονται από την εν λόγω αρχή.

Άρθρο 11
Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες
Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της
παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που
αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφά
τους, τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παράστασης πρέπει να αναφέρει επακριβώς ενώπιον
ποιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής πρέπει να εμφανιστεί ο υπάλληλος, καθώς και για ποιο ζήτημα και με ποια ιδιότητα ή
αρμοδιότητα θα εξεταστεί.

Άρθρο 12
Δαπάνες της συνδρομής
Τα μέρη παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε απαίτηση επιστροφής δαπανών οι οποίες προέρχονται από την εφαρμογή του
παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, ενδεχομένως, από τις δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες, καθώς και για διερμηνείς και
μεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Άρθρο 13
Εφαρμογή
1.
Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται, αφενός, στις τελωνειακές αρχές των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και,
αφετέρου, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, κατά περίπτωση, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται
για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως στον τομέα της προστασίας των δεδομένων.
2.
Τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους και, εν συνεχεία, τηρούνται αμοιβαίως ενήμερα σχετικά με τους
λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 14
Τροποποιήσεις
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν επίσης να προτείνουν στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης τις τροποποιήσεις οι οποίες κατά
τη γνώμη τους πρέπει να γίνουν στο παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις
1.
Το παρόν πρωτόκολλο συμπληρώνει και δεν εμποδίζει την εφαρμογή τυχόν συμφωνιών αμοιβαίας διοικητικής
συνεργασίας οι οποίες έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ενώ δεν αποκλείει και τη
χορήγηση περισσότερο εκτεταμένης αμοιβαίας συνδρομής δυνάμει των εν λόγω συμφωνιών.
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2.
Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο άλλων
διεθνών συμφωνιών ή συμβάσεων.
3.
Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις της ΕΕ που διέπουν τη γνωστοποίηση, μεταξύ των
αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε
πληροφορίας που λαμβάνεται στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου και η οποία θα ήταν δυνατόν να ενδιαφέρει την ΕΕ.
4.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου υπερισχύουν των
διατάξεων οποιασδήποτε διμερούς συμφωνίας για αμοιβαία συνδρομή η οποία έχει συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθεί μεταξύ
μεμονωμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιουδήποτε κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, εφόσον οι διατάξεις της εν
λόγω συμφωνίας δεν συμβιβάζονται με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.
5.
Σε περίπτωση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται
μεταξύ τους για την επίλυση αυτών των θεμάτων στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής για τη διευκόλυνση των τελωνειακών και
εμπορικών συναλλαγών που συνιστάται βάσει του άρθρου 50 της παρούσας συμφωνίας.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3
Γεωγραφικές ενδείξεις και εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής σχετικά με το

εμπόριο οίνου, η οποία υπεγράφη στην Πάαρλ στις 28 Ιανουαρίου 2002, και τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής σχετικά με το εμπόριο αλκοολούχων ποτών, η οποία υπεγράφη στην Πάαρλ στις
28 Ιανουαρίου 2002·
ΟΝΤΑΣ συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στην
Πρετόρια στις 11 Οκτωβρίου 1999, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών η οποία προβλέπει την προσωρινή
εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής σχετικά με το εμπόριο
οίνου από την 28η Ιανουαρίου 2002 και της συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών η οποία προβλέπει την
προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής σχετικά με
το εμπόριο αλκοολούχων ποτών από την 28η Ιανουαρίου 2002·
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την προώθηση της ανάπτυξης των ΓΕ που ορίζονται ως ενδείξεις με τις οποίες επισημαίνεται ότι ένα αγαθό

κατάγεται από το έδαφος συμβαλλόμενου μέρους ή από περιοχή ή τοποθεσία αυτής της επικράτειας, εφόσον μια δεδομένη
ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή,
κατά την έννοια του άρθρο 22 παράγραφος 1 της συμφωνίας TRIPS·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που έχει για τις οικονομίες τους ο τομέας των ποτών και την ανάγκη να διευκολυνθεί το εμπόριο

αμπελοοινικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών μεταξύ τους,

Άρθρο 1
Εφαρμογή του πρωτοκόλλου
1.

Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου εφαρμόζονται στη Νότια Αφρική και στην ΕΕ («τα συμβαλλόμενα μέρη»).

2.
Οποιοδήποτε άλλο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορεί να προσχωρήσει στο παρόν πρωτόκολλο σε σχέση μόνο με τις ΓΕ
υποβάλλοντας αίτηση στην ειδική επιτροπή για τις ΓΕ και το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών που αναφέρεται στο
άρθρο 13 του παρόντος πρωτοκόλλου («η ειδική επιτροπή»).
3.
Η ειδική επιτροπή μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τροποποιήσεις στο κοινό Συμβούλιο προς εξέταση και έγκριση της
προσχώρησης του ενδιαφερόμενου κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στο παρόν πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 117 της
παρούσας συμφωνίας.

ΤΜΗΜΑ 1

Γεωγραφικές ενδείξεις
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται για την αναγνώριση και την προστασία των ΓΕ για προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες
προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις των τμημάτων του παραρτήματος Ι του παρόντος πρωτοκόλλου και κατάγονται από
το έδαφος των συμβαλλόμενων μερών.
2.
Οι διατάξεις του παρόντος μέρους συμπληρώνουν και διευκρινίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών βάσει
της συμφωνίας TRIPS και άλλων πολυμερών συμφωνιών των οποίων είναι συμβαλλόμενα μέρη τα μέρη και, επομένως, καμία
διάταξη του παρόντος μέρους δεν μπορεί να αντιβαίνει ή να θίγει τις διατάξεις των πολυμερών αυτών συμφωνιών.
3.
Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, ο ορισμός «γεωγραφική ένδειξη» είναι συμβατός με εκείνον που προβλέπεται στο
άρθρο 22.1 της συμφωνίας TRIPS.
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Άρθρο 3
Προστασία των καθιερωμένων γεωγραφικών ενδείξεων
1.
Η ΕΕ προστατεύει τις ΓΕ της Νότιας Αφρικής που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα
με το επίπεδο προστασίας το οποίο καθορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο.
2.
Η Νότια Αφρική προστατεύει τις ΓΕ της ΕΕ που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με
το επίπεδο προστασίας το οποίο καθορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο.
3.
Όταν όλες οι ΓΕ αντίστοιχα της ΕΕ ή της Νότιας Αφρικής που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος
πρωτοκόλλου ως ΓΕ και επισημαίνονται ως ΓΕ για τις οποίες η ημερομηνία προτεραιότητας αναφέρεται ως «ημερομηνία έναρξης
ισχύος» προστατεύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει το άλλο ότι η προστασία
εφαρμόστηκε.

Άρθρο 4
Δικαίωμα χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων
1.
Μια γεωγραφική ένδειξη που προστατεύεται βάσει του παρόντος τμήματος μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε επιχείρηση
που εμπορεύεται το σχετικό προϊόν το οποίο συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες προδιαγραφές του προϊόντος.
2.
Εφόσον μια γεωγραφική ένδειξη προστατεύεται δυνάμει του παρόντος τμήματος, η χρήση της εν λόγω προστατευόμενης
ονομασίας δεν υπόκειται στην καταχώριση των χρηστών ή σε επιπλέον επιβαρύνσεις.

Άρθρο 5
Πεδίο της προστασίας
1.
Οι ΓΕ που αναφέρονται στο άρθρο 3 και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου καθώς και εκείνες
που προστίθενται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος πρωτοκόλλου προστατεύονται από:
α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση προστατευόμενης ονομασίας:
— για συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν την προδιαγραφή προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας, ή
— εφόσον η εν λόγω χρήση εκμεταλλεύεται τη φήμη μιας γεωγραφικής ένδειξης·
β) κάθε αντιποίηση, απομίμηση ή υπαινιγμό, μεταξύ των οποίων:
— χρήση σε σχέση με ένδειξη της πραγματικής καταγωγής του προϊόντος·
— χρήση σε μετάφραση, μεταγραμματισμό ή μεταγραφή·
— χρήση σε συνδυασμό με λέξεις όπως «είδος», «τύπος», «στιλ», «απομίμηση», «μέθοδος» ή παρόμοιες λέξεις ή εκφράσεις·
γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σχετική με την προέλευση, την καταγωγή, τη φύση ή τις ουσιαστικές ιδιότητες
του προϊόντος, αναγραφόμενη στην εσωτερική ή εξωτερική συσκευασία, στο διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που αφορούν
το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και στη συσκευασία του προϊόντος σε περιέκτες, που ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένη
εντύπωση ως προς την καταγωγή του·
δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική καταγωγή του
προϊόντος.
2.

Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν θεωρείται ότι καθίστανται κοινές στα εδάφη των μερών.

3.
Το παρόν πρωτόκολλο δεν θίγει κατ' ουδένα τρόπο το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο
της εμπορικής του δραστηριότητας, το όνομά του ή το όνομα του προκατόχου του στην επιχείρηση, εφόσον το όνομα αυτό
χρησιμοποιείται κατά τρόπο που δεν παραπλανά τους καταναλωτές.
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4.
Αν η Νότια Αφρική ή η ΕΕ, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τρίτη χώρα, προτείνει την προστασία μιας γεωγραφικής
ένδειξης της εν λόγω τρίτης χώρας και η ονομασία αυτή είναι πλήρως ή εν μέρει ομώνυμη με γεωγραφική ένδειξη του άλλου
μέρους, το μέρος αυτό ενημερώνεται και του δίνεται η ευκαιρία να διατυπώσει σχόλια πριν η ονομασία αυτή τεθεί υπό
προστασία.
5.
Καμία διάταξη του παρόντος τμήματος δεν υποχρεώνει τη Νότια Αφρική ή την ΕΕ να προστατεύσει γεωγραφική ένδειξη η
οποία δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της. Η Νότια Αφρική και η ΕΕ ενημερώνουν η
μία την άλλη αν η γεωγραφική ένδειξη έχει παύσει να προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της.

Άρθρο 6
Σχέση μεταξύ των γεωγραφικών ενδείξεων και των εμπορικών σημάτων
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αρνούνται να καταχωρίσουν ή ακυρώνουν εμπορικό σήμα που αντιστοιχεί σε κάποια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου και το οποίο αφορά τον ίδιο τύπο
προϊόντος, υπό τον όρο ότι η αίτηση καταχώρισης του σήματος έχει υποβληθεί μετά την ημερομηνία της αίτησης για προστασία
της γεωγραφικής ένδειξης στο οικείο έδαφος. Στην περίπτωση ακύρωσης, η αρμόδια αρχή ενός συμβαλλόμενου μέρους μπορεί
να προβλέψει ότι η ακύρωση πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αίτησης δεόντως υποβληθείσας από ενδιαφερόμενο μέρος και κατά
τρόπο που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
2.
Για τις ΓΕ που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος πρωτοκόλλου, η ημερομηνία της αίτησης για προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι η ημερομηνία
προτεραιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου, με την επιφύλαξη της συνέχισης της ισχύος, σε
σχέση με εμπορικό σήμα το οποίο υπήρχε πριν από την εν λόγω ημερομηνία, των δικαιωμάτων προτεραιότητας που
εφαρμόζονταν στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
πρωτοκόλλου.
3.
Για τις ΓΕ που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος πρωτοκόλλου, η ημερομηνία αίτησης για προστασία που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι η ημερομηνία κατά την οποία συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει αίτηση του άλλου συμβαλ
λόμενου μέρους για προστασία της γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη προστατεύεται στη
συνέχεια από το μέρος που έλαβε την αίτηση.
4.
Η προστασία μιας γεωγραφικής ένδειξης δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου παρέχεται με την επιφύλαξη
της συνέχισης της χρήσης ενός εμπορικού σήματος το οποίο έχει κατατεθεί, καταχωριστεί ή, στις περιπτώσεις που προβλέπονται
από τη σχετική νομοθεσία, καθιερωθεί με τη χρήση, καλόπιστα, στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους, πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για προστασία της γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι στη νομοθεσία του ενδιαφε
ρόμενου συμβαλλόμενου μέρους δεν υπάρχουν λόγοι για την ακυρότητα ή την ανάκλησή του. Η ημερομηνία της αίτησης για
προστασία της γεωγραφικής ένδειξης ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.
5.
Όσον αφορά τις ΓΕ που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου και επισημαίνονται εν προκειμένω
ως ΓΕ για τις οποίες η ημερομηνία προτεραιότητας αναφέρεται ως «ημερομηνία έναρξης ισχύος», για εμπορικό σήμα για το
οποίο έχει υποβληθεί αίτηση μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης της εν λόγω ΓΕ για παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις και της
ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, η οποία αντιστοιχεί σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, τεκμαίρεται ότι η αίτηση έχει υποβληθεί κακόπιστα.

Άρθρο 7
Προσθήκη γεωγραφικών ενδείξεων για προστασία
1.
Η Νότια Αφρική και η ΕΕ μπορούν να προσθέτουν ΓΕ στους καταλόγους που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του
παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος πρωτοκόλλου.
2.
Μια ονομασία δεν μπορεί να καταχωριστεί στον κατάλογο του παραρτήματος I του παρόντος πρωτοκόλλου αν, στο
έδαφος συμβαλλόμενου μέρους, συγχέεται με την ονομασία φυτικής ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένης ποικιλίας σταφυλιών, ή
ζωικής φυλής και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος,
ή αν περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου έναν κοινό όρο για παρόμοιο προϊόν.
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3.
Αν μια γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 3 ή στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου είναι
πλήρως ή εν μέρει ομώνυμη με γεωγραφική ένδειξη που προστατεύεται ή προτάθηκε για προστασία στο έδαφος του οικείου
συμβαλλόμενου μέρους:
α) η προστασία παρέχεται σε καθεμία από τις ενδείξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί καλόπιστα και
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τοπικών και παραδοσιακών χρήσεων και του πραγματικού κίνδυνου σύγχυσης·
β) με την επιφύλαξη του άρθρο 23 της συμφωνίας TRIPS, η Νότια Αφρική και η ΕΕ αποφασίζουν από κοινού τους πρακτικούς
όρους χρησιμοποίησης υπό τους οποίους οι πλήρως ή εν μέρει ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις διαφοροποιούνται μεταξύ
τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης των σχετικών παραγωγών και αποφυγής της
παραπλάνησης των καταναλωτών·
γ) μια πλήρως ή εν μέρει ομώνυμη ονομασία που δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα
προέρχονται από άλλο έδαφος δεν προστατεύεται, έστω και αν είναι ακριβής όσον αφορά το πραγματικό έδαφος, την
περιοχή ή την τοποθεσία από την οποία προέρχεται το συγκεκριμένο προϊόν.
4.
Η Νότια Αφρική και η ΕΕ δεν έχουν υποχρέωση να προστατεύουν μια γεωγραφική ένδειξη, αν, για ένα εμπορικό σήμα με
φήμη ή αναγνωρισιμότητα, η προστασία μπορεί να οδηγήσει στην παραπλάνηση των καταναλωτών όσον αφορά την αληθινή
ταυτότητα του προϊόντος.
5.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα συμβαλλόμενα μέρη προστατεύουν μια γεωγραφική ένδειξη και στην περίπτωση
που υπάρχει προηγούμενο εμπορικό σήμα κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 του παρόντος πρωτοκόλλου.
6.
Ενόψει της εξέλιξης των ΓΕ στη Νότια Αφρική, η Νότια Αφρική μπορεί να υποβάλει έως τριάντα (30) ονόματα με
προτεραιότητα για προστασία σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος πρωτοκόλλου. Η ΕΕ υποβάλλει αμέσως τις αιτήσεις
αυτές στις εσωτερικές διαδικασίες της.

Άρθρο 8
Επιβολή της προστασίας
1.
Τα μέρη επιβάλλουν την προστασία που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 7 του παρόντος πρωτοκόλλου με κατάλληλη
διοικητική πράξη των δημόσιων αρχών και των διαθέσιμων δικαστικών αρχών που έχουν συσταθεί δυνάμει της εθνικής ή περιφε
ρειακής νομοθεσίας κάθε μέρους. Επιβάλλουν επίσης την προστασία αυτή κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους.
2.
Αν οι εγχώριες και περιφερειακές νομοθετικές διατάξεις προβλέπουν μηχανισμούς επιβολής ισοδύναμους με εκείνους που
εφαρμόζονται για ανάλογους σκοπούς επιβολής σε θέματα επισήμανσης, παραγωγής και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
θεωρείται ότι οι μηχανισμοί αυτοί πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 9
Συνεργασία στη διαχείριση των γεωγραφικών ενδείξεων
1.
Η ΕΕ και η Νότια Αφρική γνωστοποιούν μεταξύ τους, και ενδεχομένως δημοσιοποιούν, τις προδιαγραφές των προϊόντων ή
περίληψή τους, καθώς και τα σημεία επαφής για τις διατάξεις ελέγχου που αντιστοιχούν στις ΓΕ του άλλου συμβαλλόμενου
μέρους που προστατεύονται δυνάμει του παρόντος τμήματος.
2.
Οι ΓΕ που προστατεύονται βάσει του παρόντος τμήματος μπορούν να ακυρωθούν μόνο από το συμβαλλόμενο μέρος από
το οποίο κατάγεται το προϊόν.
3.
Οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει από προδιαγραφή προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας εξετάζεται από την ειδική
επιτροπή. Προδιαγραφή προϊόντος σύμφωνα με το παρόν τμήμα είναι εκείνη που εγκρίνεται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
επίσης εγκεκριμένων τροποποιήσεων, από τις αρχές του συμβαλλόμενου μέρους από το οποίο κατάγεται το προϊόν.
4.
Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος ισχύουν με την επιφύλαξη του δικαιώματος αναζήτησης αναγνώρισης και
προστασίας μιας γεωγραφικής ένδειξης δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της Νότιας Αφρικής ή της ΕΕ.
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ΤΜΗΜΑ 2

Εμπόριο αμπελοοινικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών
Άρθρο 10
Πεδίο εφαρμογής και κάλυψη
Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στα αμπελοοινικά προϊόντα και στα αλκοολούχα ποτά που εμπίπτουν στις κλάσεις 2204
και 2208 της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (εφεξής
«Εναρμονισμένο Σύστημα»), που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983.

Άρθρο 11
Οινοποιητικές πρακτικές
1.
Η ΕΕ εγκρίνει την εισαγωγή και εμπορία στο έδαφός της για ανθρώπινη κατανάλωση αμπελοοινικών προϊόντων καταγωγής
Νότιας Αφρικής τα οποία παράγονται σύμφωνα με:
α) τους ορισμούς των προϊόντων που έχουν εγκριθεί στη Νότια Αφρική βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που
αναφέρονται στο τμήμα Α1 στοιχείο α) του παραρτήματος II του παρόντος πρωτοκόλλου,
β) τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που έχουν εγκριθεί στη Νότια Αφρική βάσει των νομοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων που αναφέρονται στο τμήμα Α1 στοιχείο β) του παραρτήματος II του παρόντος πρωτοκόλλου ή που
έχουν με άλλον τρόπο εγκριθεί για χρήση σε οίνους προς εξαγωγή από την αρμόδια αρχή, στον βαθμό που συνιστώνται και
δημοσιεύονται από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (εφεξής «ΔΟΑΟ»), και
γ) πρόσθετες οινολογικές πρακτικές και περιορισμούς από κοινού αποδεκτούς από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό τους όρους
που προβλέπονται στο τμήμα Α1 στοιχείο γ) του παραρτήματος II του παρόντος πρωτοκόλλου.
2.
Η Νότια Αφρική επιτρέπει την εισαγωγή και εμπορία στο έδαφός της, για ανθρώπινη κατανάλωση αμπελοοινικών
προϊόντων καταγωγής ΕΕ τα οποία παράγονται σύμφωνα με:
α) τους ορισμούς των προϊόντων που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που
αναφέρονται στο τμήμα Β1 στοιχείο α) του παραρτήματος II του παρόντος πρωτοκόλλου,
β) τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των νομοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων που αναφέρονται στο τμήμα Β1 στοιχείο β) του παραρτήματος II του παρόντος πρωτοκόλλου ή που
έχουν με άλλον τρόπο εγκριθεί για χρήση σε οίνους προς εξαγωγή από την αρμόδια αρχή, στον βαθμό που συνιστώνται και
δημοσιεύονται από τον ΔΟΑΟ, και
γ) πρόσθετες οινολογικές πρακτικές και περιορισμούς από κοινού αποδεκτούς από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό τους όρους
που προβλέπονται στο τμήμα Β1 στοιχείο γ) του παραρτήματος II του παρόντος πρωτοκόλλου.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αποφασίζουν από κοινού, με τροποποίηση του παραρτήματος II του παρόντος
πρωτοκόλλου, να προσθέτουν, να διαγράφουν ή να τροποποιούν τους ορισμούς, τις αναφορές στους ορισμούς των προϊόντων
και τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από την ειδική επιτροπή σύμφωνα με τις
διαδικασίες της.
4.
Όσον αφορά τις οινολογικές πρακτικές, τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο
του ΠΟΕ σε σχέση με την εθνική μεταχείριση και την αρχή του πλέον ευνοούμενου κράτους, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις
τους που αναφέρονται στο άρθρο 40 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 12
Πιστοποίηση οίνων και αλκοολούχων ποτών
1.
Για τα αμπελοοινικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται από τη Νότια Αφρική και διατίθενται στην αγορά
της ΕΕ, τα έγγραφα τεκμηρίωσης και πιστοποίησης που μπορεί να απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζονται σε
εκείνα που ορίζονται στο τμήμα Α2 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου.
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2.
Για τα αμπελοοινικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται από την ΕΕ και διατίθενται στην αγορά της Νότιας
Αφρικής, τα έγγραφα τεκμηρίωσης και πιστοποίησης που μπορεί να απαιτούνται από την Νότια Αφρική περιορίζονται σε εκείνα
που ορίζονται στο τμήμα Β2 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΤΜΗΜΑ 3

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 13
Ειδική επιτροπή
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν ειδική επιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις και το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων
ποτών με σκοπό την παρακολούθηση της ανάπτυξης του παρόντος πρωτοκόλλου, την ενίσχυση της συνεργασίας τους, την
ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως προδιαγραφών προϊόντων ή περιλήψεών τους, καθώς και τη βελτίωση του διαλόγου τους
σχετικά με τις ΓΕ.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη, μέσω της ειδικής επιτροπής, διατηρούν επαφή για όλα τα θέματα τα σχετικά με την εφαρμογή και
τη λειτουργία του παρόντος πρωτοκόλλου. Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν την έγκαιρη εκατέρωθεν
κοινοποίηση των νομοθετικών και/ή κανονιστικών τροποποιήσεων σχετικά με θέματα που καλύπτονται από το παρόν
πρωτόκολλο και έχουν αντίκτυπο στα προϊόντα που εμπορεύονται μεταξύ τους.
3.
Η ειδική επιτροπή μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του παρόντος πρωτοκόλλου και μπορεί να εκδίδει συστάσεις και
να λαμβάνει συναινετικές αποφάσεις.
4.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 117 της παρούσας συμφωνίας, η ειδική επιτροπή μπορεί να αποφασίζει την τροποποίηση
των παραρτημάτων του παρόντος πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων συνεργασίας που αναφέρονται στο
άρθρο 14 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.
5.

Η ειδική επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 14
Συνεργασία και αποφυγή αντιδικιών
1.

Τα μέρη συνεργάζονται επί θεμάτων που αφορούν τις ΓΕ και το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών, και ιδίως:

α) τους ορισμούς των προϊόντων, την πιστοποίηση και την επισήμανση των οίνων·
β) τη χρήση ποικιλιών αμπέλου στην παρασκευή των οίνων και στην επισήμανσή τους·
γ) τη χρήση παραδοσιακών ενδείξεων για την επισήμανση των οίνων·
δ) τους ορισμούς των προϊόντων, την πιστοποίηση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών·
ε) θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΕΣ 2205· και
στ) ζητήματα τα οποία αφορούν το προσάρτημα της ανταλλαγής επιστολών του παραρτήματος Χ της συμφωνίας ΕΑΣ που
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου.
2.
Οι διατάξεις που προβλέπονται στο τμήμα III της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται σε κάθε σχετικό ζήτημα που
ανακύπτει στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, υπό την προϋπόθεση ότι οι αναφορές στα συμβαλλόμενα μέρη περιορί
ζονται στα συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου και οι αναφορές στην επιτροπή εμπορίου και ανάπτυξης λογίζονται
ως αναφορές στην ειδική επιτροπή.
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Άρθρο 15
Εφαρμοστέοι κανόνες
Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν πρωτόκολλο ή στη συμφωνία, η εισαγωγή και η εμπορία των προϊόντων που
καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο έδαφος του συμβαλλόμενου
μέρους εισαγωγής.

Άρθρο 16
Εφαρμογή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά
Με την επιφύλαξη του άρθρου 113 παράγραφος 5 της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 6 της
παρούσας συμφωνίας, οι παραχωρήσεις που αφορούν την πρόσβαση στη γεωργική αγορά, οι οποίες προβλέπονται στο
άρθρο 24 παράγραφος 2 και στο άρθρο 25 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας και οι οποίες σημειώνονται με
αστερίσκο (*) στο δασμολόγιο, όπως ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας συμφωνίας, χορηγούνται μόνο για
το συμβαλλόμενο μέρος που υποβάλλει την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου
από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της παραλαβής της εν λόγω κοινοποίησης από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Άρθρο 17
Σχέση με άλλες συμφωνίες
1.
Οι συμφωνίες του 2002 υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων
συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής όσον αφορά το εμπόριο οίνου και το εμπόριο
αλκοολούχων ποτών περατώνονται.
2.

Όσον αφορά το προσάρτημα της ανταλλαγής επιστολών του παραρτήματος Χ της συμφωνίας ΕΑΣ:

α) οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου σχετικά με την προστασία των ονομασιών Port και Sherry στο παρόν πρωτόκολλο
ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής των παραγράφων 1 έως και 4 του εν λόγω προσαρτήματος.
β) στην παράγραφο 6 του εν λόγω προσαρτήματος, η φράση «η ενίσχυση αυτή θα αρχίσει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
συμφωνίας για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά» αντικαθίσταται από τη φράση «η ενίσχυση αυτή θα αρχίσει την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου 3 σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις και το εμπόριο οίνων και
αλκοολούχων ποτών της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών
της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της Κάμα, αφετέρου».

Άρθρο 18
Μεταβατικά μέτρα
Προϊόν το οποίο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, έχει παραχθεί, περιγραφεί και παρουσιαστεί σύμφωνα με τις εσωτερικές
νομοθετικές και κανονιστικές των συμβαλλόμενων μερών και τις διμερείς εκατέρωθεν υποχρεώσεις τους, αλλά κατά τρόπο που
απαγορεύεται από το παρόν πρωτόκολλο, μπορεί να διατίθενται στο εμπόριο,
α) από χονδρεμπόρους ή παραγωγούς, για περίοδο τριών (3) ετών· και
β) από πωλητές λιανικής, μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματά τους.

Άρθρο 19
Τελικές διατάξεις
1.

Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
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2.
Αν, σύμφωνα με το άρθρο 113 της παρούσας συμφωνίας, το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά, οι αναφορές
στην ημερομηνία έναρξης ισχύος λογίζονται ως αναφορές στην ημερομηνία κατά την οποία η προσωρινή εφαρμογή της
παρούσας συμφωνίας παράγει αποτελέσματα μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της ΕΕ.
3.
Το παρόν πρωτόκολλο είναι αόριστης διάρκειας. Μπορεί να λυθεί με κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών ή με τη
λύση της παρούσας συμφωνίας.
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Παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου 3
Κατάλογος γεωγραφικών ενδείξεων της Νότιας Αφρικής και της ΕΕ
Σημείωση i):
Στο παρόν παράρτημα οι διαφορετικές εκδόσεις κάθε καταχώρισης γεωγραφικής ένδειξης χωρίζονται με κάθετο της οποίας
προηγείται και έπεται διάστημα («/»).
Σημείωση ii):
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προστατευόμενες ΓΕ. Μπορεί να ζητείται
τεκμηρίωση, ώστε να μπορέσει ένα συμβαλλόμενο μέρος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της δέουσας επιμέλειας ή απλώς για
ενημερωτικούς σκοπούς. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, η υποχρέωση παροχής συνοπτικής τεκμηρίωσης δεν
θίγει την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης.
2. Τα έγγραφα που υποβάλλονται αποδεικνύουν ότι οι ονομασίες πληρούν τα κριτήρια των γεωγραφικών ενδείξεων κατά την
έννοια της τρίτης αιτιολογικής σκέψης του παρόντος πρωτοκόλλου, δηλαδή ότι η ένδειξη με την οποία επισημαίνεται ένα
αγαθό δηλώνει ότι το εν λόγω αγαθό κατάγεται από το έδαφος συμβαλλόμενου μέρους ή από περιοχή ή τοποθεσία αυτής
της επικράτειας, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος μπορεί να αποδοθεί κατά
κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή, κατά την έννοια του άρθρο 22 παράγραφος 1 της συμφωνίας TRIPS, και ότι η
ονομασία προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της.·
3. Ενόψει της ανάγκης να ολοκληρωθεί η απαραίτητη τεκμηρίωση προς κάλυψη των απαιτήσεων της δέουσας επιμέλειας ενός
συμβαλλόμενου μέρους, τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την παραγωγή, την
υποβολή και την αποδοχή των εγγράφων τεκμηρίωσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να μεριμνούν για την κάλυψη
των εν λόγω απαιτήσεων της δέουσας επιμέλειας το συντομότερο δυνατόν και με αντικειμενικό τρόπο.
Τμήμα Α
Γεωγραφικές ενδείξεις της Νότιας Αφρικής
Τμήμα Α.1. Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα
Χώρα

Κατηγορία προϊόντων

Γεωγραφική ένδειξη

Ημερομηνία προτεραιότητας

1

Νότια Αφρική

Εκχυλίσματα

Honeybush / Heuningbos / Honey Ημερομηνία έναρξης ισχύος
bush tea / Heuningbos tee

2

Νότια Αφρική

Εκχυλίσματα

Rooibos / Red Bush / Rooibostee / Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Rooibos tea / Rooitee / Rooibosch

3

Νότια Αφρική

Κρέας

Karoo meat of origin

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Τμήμα Α.2. Μπίρες
Χώρα

Γεωγραφική ένδειξη

Ημερομηνία προτεραιότητας

—

—

—

Χώρα

Γεωγραφική ένδειξη

Ημερομηνία προτεραιότητας

Τμήμα Α.3. Οίνοι

1

Νότια Αφρική

Agterkliphoogte

1.2.2002

2

Νότια Αφρική

Bamboesbaai / Bamboo Bay

1.2.2002
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Χώρα

Γεωγραφική ένδειξη
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Ημερομηνία προτεραιότητας

3

Νότια Αφρική

Banghoek

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

4

Νότια Αφρική

Boberg

1.2.2002

5

Νότια Αφρική

Boesmansrivier / Boesmans River

1.2.2002

6

Νότια Αφρική

Bonnievale

1.2.2002

7

Νότια Αφρική

Bot River

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

8

Νότια Αφρική

Bottelary

1.2.2002

9

Νότια Αφρική

Breede River Valley

1.2.2002

10

Νότια Αφρική

Breedekloof

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

11

Νότια Αφρική

Buffeljags

1.2.2002

12

Νότια Αφρική

Calitzdorp

1.2.2002

13

Νότια Αφρική

Cape Agulhas

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

14

Νότια Αφρική

Cape Point

1.2.2002

15

Νότια Αφρική

Cape South Coast

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

16

Νότια Αφρική

Cederberg

1.2.2002

17

Νότια Αφρική

Lower Orange River / Central Orange River

1.2.2002

18

Νότια Αφρική

Ceres Plateau

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

19

Νότια Αφρική

Citrusdal Mountain

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

20

Νότια Αφρική

Citrusdal Valley

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

21

Νότια Αφρική

Coastal Region

1.2.2002

22

Νότια Αφρική

Constantia

1.2.2002

23

Νότια Αφρική

Darling

1.2.2002

24

Νότια Αφρική

Devon Valley

1.2.2002

25

Νότια Αφρική

Douglas

1.2.2002

26

Νότια Αφρική

Durbanville

1.2.2002

27

Νότια Αφρική

Eastern Cape

Ημερομηνία έναρξης ισχύος
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Χώρα

Γεωγραφική ένδειξη

16.9.2016
Ημερομηνία προτεραιότητας

28

Νότια Αφρική

Eilandia

1.2.2002

29

Νότια Αφρική

Elandskloof

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

30

Νότια Αφρική

Elgin

1.2.2002

31

Νότια Αφρική

Elim

1.2.2002

32

Νότια Αφρική

Franschhoek Valley / Franschhoek

1.2.2002

33

Νότια Αφρική

Goudini

1.2.2002

34

Νότια Αφρική

Greyton

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

35

Νότια Αφρική

Groenekloof

1.2.2002

36

Νότια Αφρική

Hartswater

1.2.2002

37

Νότια Αφρική

Hemel-en-Aarde Ridge

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

38

Νότια Αφρική

Hemel-en-Aarde Valley

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

39

Νότια Αφρική

Herbertsdale

1.2.2002

40

Νότια Αφρική

Hex River Valley

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

41

Νότια Αφρική

Hoopsrivier / Hoops River

1.2.2002

42

Νότια Αφρική

Hout Bay

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

43

Νότια Αφρική

Jonkershoek Valley

1.2.2002

44

Νότια Αφρική

Klaasvoogds

1.2.2002

45

Νότια Αφρική

Klein Karoo

1.2.2002

46

Νότια Αφρική

Klein River

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

47

Νότια Αφρική

Koekenaap

1.2.2002

48

Νότια Αφρική

Kwazulu-Natal

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

49

Νότια Αφρική

Lamberts Bay

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

50

Νότια Αφρική

Langeberg-Garcia

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

51

Νότια Αφρική

Le Chasseur

1.2.2002

52

Νότια Αφρική

Limpopo

Ημερομηνία έναρξης ισχύος
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Γεωγραφική ένδειξη
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Ημερομηνία προτεραιότητας

53

Νότια Αφρική

Lutzville Valley

1.2.2002

54

Νότια Αφρική

Malgas

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

55

Νότια Αφρική

Malmesbury

1.2.2002

56

Νότια Αφρική

McGregor

1.2.2002

57

Νότια Αφρική

Montagu

1.2.2002

58

Νότια Αφρική

Napier

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

59

Νότια Αφρική

Northern Cape

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

60

Νότια Αφρική

Nuy

1.2.2002

61

Νότια Αφρική

Olifants River

1.2.2002

62

Νότια Αφρική

Outeniqua

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

63

Νότια Αφρική

Overberg

1.2.2002

64

Νότια Αφρική

Paarl

1.2.2002

65

Νότια Αφρική

Papegaaiberg

1.2.2002

66

Νότια Αφρική

Philadelphia

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

67

Νότια Αφρική

Piekenierskloof

1.2.2002

68

Νότια Αφρική

Plettenberg Bay

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

69

Νότια Αφρική

Polkadraai Hills

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

70

Νότια Αφρική

Prince Albert Valley

1.2.2002

71

Νότια Αφρική

Riebeekberg

1.2.2002

72

Νότια Αφρική

Rietrivier FS

1.2.2002

73

Νότια Αφρική

Robertson

1.2.2002

74

Νότια Αφρική

Scherpenheuvel

1.2.2002

75

Νότια Αφρική

Simonsberg-Paarl

1.2.2002

76

Νότια Αφρική

Simonsberg-Stellenbosch

1.2.2002

77

Νότια Αφρική

Slanghoek

1.2.2002

L 250/2088
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78

Νότια Αφρική

Spruitdrift

1.2.2002

79

Νότια Αφρική

St Francis Bay

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

80

Νότια Αφρική

Stanford Foothills

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

81

Νότια Αφρική

Stellenbosch

1.2.2002

82

Νότια Αφρική

Stilbaai East

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

83

Νότια Αφρική

Stormsvlei

1.2.2002

84

Νότια Αφρική

Sunday's Glen

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

85

Νότια Αφρική

Sutherland-Karoo

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

86

Νότια Αφρική

Swartberg

1.2.2002

87

Νότια Αφρική

Swartland

1.2.2002

88

Νότια Αφρική

Swellendam

1.2.2002

89

Νότια Αφρική

Theewater

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

90

Νότια Αφρική

Tradouw

1.2.2002

91

Νότια Αφρική

Tradouw Highlands

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

92

Νότια Αφρική

Tulbagh

1.2.2002

93

Νότια Αφρική

Tygerberg

1.2.2002

94

Νότια Αφρική

Upper Hemel-en-Aarde Valley

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

95

Νότια Αφρική

Upper Langkloof

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

96

Νότια Αφρική

Vinkrivier / Vink River

1.2.2002

97

Νότια Αφρική

Voor Paardeberg

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

98

Νότια Αφρική

Vredendal

1.2.2002

99

Νότια Αφρική

Walker Bay

1.2.2002

100

Νότια Αφρική

Wellington

1.2.2002

101

Νότια Αφρική

Western Cape

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

102

Νότια Αφρική

Worcester

1.2.2002
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Τμήμα Α.4. Αλκοολούχα ποτά
Χώρα

Γεωγραφική ένδειξη

Ημερομηνία προτεραιότητας

—

—

—

Τμήμα B
Γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τμήμα Β.1. Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα
Χώρα

Κατηγορία προϊόντων

Γεωγραφική ένδειξη

Ημερομηνία προτεραιότητας

1

Τσεχική
Δημοκρατία

Φρούτα, λαχανικά και Žatecký chmel
δημητριακά νωπά ή
μεταποιημένα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

2

Δανία

Τυριά

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

3

Γερμανία

Φρούτα, λαχανικά και Hopfen aus der Hallertau
δημητριακά νωπά ή
μεταποιημένα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

4

Γερμανία

Φρούτα, λαχανικά και Tettnanger Hopfen
δημητριακά νωπά ή
μεταποιημένα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

5

Γερμανία

Προϊόντα με βάση το Nürnberger Bratwürste / Nürnber Ημερομηνία έναρξης ισχύος
ger Rostbratwürste
κρέας

6 (1)

Ελλάδα

Φρούτα, λαχανικά και Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas
δημητριακά νωπά ή
μεταποιημένα

7

Ελλάδα

Φρούτα, λαχανικά και Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστο Ημερομηνία έναρξης ισχύος
δημητριακά νωπά ή ριάς / Fassolia Gigantes Elefantes Ka
μεταποιημένα
storias

8 (2)

Ελλάδα

Τυριά

Φέτα / Feta

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

9

Ελλάδα

Τυριά

Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

10

Ελλάδα

Ελαιόλαδο

Καλαμάτα / Kalamata

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

11

Ελλάδα

Τυριά

Κασέρι / Kasseri

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

12

Ελλάδα

Τυριά

Κεφαλογραβιέρα / Kefalograviera

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

13

Ελλάδα

Ελαιόλαδο

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης / Kolym Ημερομηνία έναρξης ισχύος
vari Chanion Kritis

Danablu

Ημερομηνία έναρξης ισχύος
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14

Ελλάδα

Φρούτα, λαχανικά και Κονσερβολιά Αμφίσσης / Konservolia Ημερομηνία έναρξης ισχύος
δημητριακά νωπά ή Amfissis
μεταποιημένα

15

Ελλάδα

Φρούτα, λαχανικά και Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα / Ko Ημερομηνία έναρξης ισχύος
δημητριακά νωπά ή rinthiaki Stafida Vostitsa
μεταποιημένα

16

Ελλάδα

Άλλα προϊόντα (καρυ Κρόκος Κοζάνης / Krokos Kozanis
κεύματα κ.λπ.)

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

17

Ελλάδα

Ελαιόλαδο

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

18

Ελλάδα

Φυσικά κόμμεα και Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou
ρητίνες

19

Ελλάδα

Ελαιόλαδο

Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasit Ημερομηνία έναρξης ισχύος
hiou Kritis

20

Ισπανία

Ελαιόλαδο

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Alta

21

Ισπανία

Ελαιόλαδο

Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli Ημερομηνία έναρξης ισχύος
del Baix Ebre-Montsià

22

Ισπανία

Ελαιόλαδο

Aceite del Bajo Aragón

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

23

Ισπανία

Τυριά

Arzùa-Ulloa

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

24

Ισπανία

Φρούτα, λαχανικά και Azafrán de la Mancha
δημητριακά νωπά ή
μεταποιημένα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

25

Ισπανία

Ελαιόλαδο

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

26 (3)

Ισπανία

Φρούτα, λαχανικά και Cítricos Valencianos / Cítrics Valen Ημερομηνία έναρξης ισχύος
δημητριακά νωπά ή cians
μεταποιημένα

27

Ισπανία

Προϊόντα με βάση το Dehesa de Extremadura
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

28

Ισπανία

Προϊόντα με βάση το Guijuelo
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

29

Ισπανία

Τυριά

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

30

Ισπανία

Προϊόντα με βάση το Jamón de Huelva
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

31

Ισπανία

Προϊόντα με βάση το Jamón de Teruel
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

32

Ισπανία

Προϊόντα ζαχαροπλα Jijona
στικής

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

33

Ισπανία

Ελαιόλαδο

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Λακωνία / Lakonia

Baena

Idiazábal

Les Garrigues

Ημερομηνία έναρξης ισχύος
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34

Ισπανία

Τυριά

Mahón-Menorca

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

35

Ισπανία

Ελαιόλαδο

Priego de Córdoba

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

36

Ισπανία

Τυριά

Queso Manchego

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

37

Ισπανία

Προϊόντα με βάση το Salchichón de Vic / Llonganissa de Ημερομηνία έναρξης ισχύος
κρέας
Vic

38

Ισπανία

Ελαιόλαδο

Sierra de Cádiz

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

39

Ισπανία

Ελαιόλαδο

Sierra de Cazorla

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

40

Ισπανία

Ελαιόλαδο

Sierra de Segura

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

41

Ισπανία

Ελαιόλαδο

Sierra Mágina

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

42

Ισπανία

Ελαιόλαδο

Siurana

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

43

Ισπανία

Προϊόντα με βάση το Sobrasada de Mallorca
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

44

Ισπανία

Αρτοσκευάσματα

Turrón de Alicante

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

45

Γαλλία

Τυριά

Brie de Meaux

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

46

Γαλλία

Τυριά

Camembert de Normandie

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

47

Γαλλία

Προϊόντα με βάση το Canard à foie gras du Sud-Ouest Ημερομηνία έναρξης ισχύος
κρέας
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes,
Périgord, Quercy)

48

Γαλλία

Τυριά

Comté

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

49

Γαλλία

Τυριά

Emmental de Savoie

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

50

Γαλλία

Ελαιόλαδο

Huile d'olive de Haute-Provence

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

51

Γαλλία

Αιθέρια έλαια

Huile essentielle de lavande de Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Haute-Provence

52

Γαλλία

Προϊόντα αλιείας

Huîtres Marennes Oléron

53

Γαλλία

Προϊόντα με βάση το Jambon de Bayonne
κρέας

54

Γαλλία

Τυριά

55

Γαλλία

Φρούτα, λαχανικά και Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen Ημερομηνία έναρξης ισχύος
δημητριακά νωπά ή mi-cuits
μεταποιημένα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Mont d'Or / Vacherin du Haut- Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Doubs
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56

Γαλλία

Τυριά

Reblochon / Reblochon de Savoie

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

57

Γαλλία

Τυριά

Roquefort

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

58

Ιταλία

Σάλτσες

Aceto Balsamico di Modena

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

59

Ιταλία

Σάλτσες

Aceto balsamico tradizionale di Mo Ημερομηνία έναρξης ισχύος
dena

60

Ιταλία

Φρούτα, λαχανικά και Arancia Rossa di Sicilia
δημητριακά νωπά ή
μεταποιημένα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

61

Ιταλία

Τυριά

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

62

Ιταλία

Προϊόντα με βάση το Bresaola della Valtellina
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

63

Ιταλία

Φρούτα, λαχανικά και Cappero di Pantelleria
δημητριακά νωπά ή
μεταποιημένα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

64

Ιταλία

Προϊόντα με βάση το Cotechino Modena
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

65

Ιταλία

Τυριά

Fontina

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

66

Ιταλία

Τυριά

Gorgonzola

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

67

Ιταλία

Τυριά

Grana Padano

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

68

Ιταλία

Φρούτα, λαχανικά και Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel
δημητριακά νωπά ή
μεταποιημένα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

69

Ιταλία

Προϊόντα με βάση το Mortadella Bologna
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

70

Ιταλία

Τυριά

Mozzarella di Bufala Campana

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

71

Ιταλία

Τυριά

Parmigiano Reggiano

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

72

Ιταλία

Τυριά

Pecorino Romano

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

73

Ιταλία

Τυριά

Pecorino Sardo

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

74

Ιταλία

Τυριά

Pecorino Toscano

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

75

Ιταλία

Φρούτα, λαχανικά και Pomodoro di Pachino
δημητριακά νωπά ή
μεταποιημένα

Asiago

Ημερομηνία έναρξης ισχύος
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76

Ιταλία

Προϊόντα με βάση το Prosciutto di Modena
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

77

Ιταλία

Προϊόντα με βάση το Prosciutto di Parma
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

78

Ιταλία

Προϊόντα με βάση το Prosciutto di San Daniele
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

79

Ιταλία

Προϊόντα με βάση το Prosciutto Toscano
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

80

Ιταλία

Τυριά

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

81

Ιταλία

Προϊόντα με βάση το Speck Alto Adige / Südtiroler Mar Ημερομηνία έναρξης ισχύος
κρέας
kenspeck / Südtiroler Speck

82

Ιταλία

Τυριά

Taleggio

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

83

Ιταλία

Ελαιόλαδο

Toscano

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

84

Ιταλία

Ελαιόλαδο

Veneto Valpolicella / Veneto Euganei Ημερομηνία έναρξης ισχύος
e Berici / Veneto del Grappa

85

Ιταλία

Προϊόντα με βάση το Zampone Modena
κρέας

86

Κύπρος

Αρτοσκευάσματα

87

Ουγγαρία

Προϊόντα με βάση το Szegedi szalámi / Szegedi télisza Ημερομηνία έναρξης ισχύος
lámi
κρέας

88

Κάτω Χώρες

Τυριά

Edam Holland

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

89

Κάτω Χώρες

Τυριά

Gouda Holland

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

90

Αυστρία

Τυριά

Tiroler Bergkäse

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

91

Αυστρία

Προϊόντα με βάση το Tiroler Speck
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

92

Πορτογαλία

Φρούτα, λαχανικά και Ananás dos Açores / São Miguel
δημητριακά νωπά ή
μεταποιημένα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

93

Πορτογαλία

Ελαιόλαδο

Azeite de Moura

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

94

Πορτογαλία

Ελαιόλαδο

Azeite do Alentejo Interior

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

95

Πορτογαλία

Ελαιόλαδο

Azeites da Beira Interior (Azeite da Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

96

Πορτογαλία

Ελαιόλαδο

Azeite de Trás-os-Montes

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

97

Πορτογαλία

Ελαιόλαδο

Azeites do Norte Alentejano

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Provolone Valpadana

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Geroskipou

L 250/2094

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Χώρα

Κατηγορία προϊόντων

Γεωγραφική ένδειξη

Azeites do Ribatejo

16.9.2016
Ημερομηνία προτεραιότητας

98

Πορτογαλία

Ελαιόλαδο

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

99

Πορτογαλία

Προϊόντα με βάση το Chouriça de Carne de Vinhais / Lin Ημερομηνία έναρξης ισχύος
κρέας
guiça de Vinhais

100

Πορτογαλία

Φρούτα, λαχανικά και Pêra Rocha do Oeste
δημητριακά νωπά ή
μεταποιημένα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

101

Πορτογαλία

Προϊόντα με βάση το Presunto de Barrancos
κρέας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

102

Πορτογαλία

Τυριά

Queijo S. Jorge

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

103

Πορτογαλία

Τυριά

Queijo Serra da Estrela

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

104

Πορτογαλία

Προϊόντα με βάση το Salpicão de Vinhais
κρέας

105

Ηνωμένο Βασίλειο

Τυριά

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

White Stilton cheese / Blue Stilton Ημερομηνία έναρξης ισχύος
cheese

(1) Η ονομασία της ποικιλίας «καλαμών» και «Καλαμάτα» μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για παρόμοιο προϊόν, υπό την προϋπό
θεση ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής όσον αφορά τη φύση του εν λόγω όρου ή την ακριβή καταγωγή του προϊόντος.
(2) Το τυρί με την ονομασία «φέτα» που χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο πρέπει να διατίθεται στην αγορά της Νότιας Αφρι
κής υπό τους ακόλουθους όρους:
— προστασία της φέτας ελληνικής καταγωγής·
— συνύπαρξη με προγενέστερα εμπορικά σήματα από προηγούμενη χρήση, ή βάσει του κοινού δικαίου, ή καταχωρισμένα σύμφωνα με το
δίκαιο της Νότιας Αφρικής·
— για άλλους χρήστες, χρήση της ονομασίας «φέτα Νότιας Αφρικής» ή «στιλ φέτα» ή «τύπου φέτα»·
— η προσαρμογή, εντός πέντε (5) ετών, των απαιτήσεων επισήμανσης που επηρεάζουν όλες τις χρήσεις της «φέτας» πρέπει να συμμορφώνε
ται προς: i) τις απαιτήσεις χώρας καταγωγής· ii) τις απαιτήσεις επισήμανσης της ζωικής πηγής προέλευσης του γάλακτος· και iii) την
ονομασία των προϊόντων χωρίς ΓΕ, εκτός εκείνων που αναγνωρίζονται για συνύπαρξη, ως «φέτα Νότιας Αφρικής» ή «στιλ φέτα» ή «τύπου
φέτα» και ισοδύναμες ονομασίες σε άλλες γλώσσες της Νότιας Αφρικής.
(3) Οι ονομασίες ποικιλιών που περιέχουν ή αποτελούνται από «Valencia» μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για παρόμοιο
προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής όσον αφορά τη φύση του εν λόγω όρου ή την ακριβή καταγωγή του
προϊόντος.

Τμήμα Β.2. Μπίρες
Χώρα

Γεωγραφική ένδειξη

Ημερομηνία προτεραιότητας

1

Τσεχική
Δημοκρατία

České pivo

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

2

Τσεχική
Δημοκρατία

Českobudějovické pivo

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

3

Γερμανία

Bayerisches Bier

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

4

Γερμανία

Bremer Bier

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

5

Γερμανία

Münchener Bier

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Τμήμα Β.3. Οίνοι
Χώρα

Γεωγραφική ένδειξη

Ημερομηνία προτεραιότητας

1

Γερμανία

Franken

1.2.2002

2

Γερμανία

Mittelrhein

1.2.2002

16.9.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Χώρα

Γεωγραφική ένδειξη

L 250/2095
Ημερομηνία προτεραιότητας

3

Γερμανία

Mosel

1.2.2002

4

Γερμανία

Rheingau

1.2.2002

5

Γερμανία

Rheinhessen

1.2.2002

6

Ελλάδα

Αμύνταιο / Amynteo

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

7

Ελλάδα

Κρήτη / Crete

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

8

Ελλάδα

Μακεδονία / Macedonia

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

9

Ελλάδα

Μαντινεία / Mantinia

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

10

Ελλάδα

Νάουσα / Naoussa

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

11

Ελλάδα

Νεμέα / Nemea

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

12

Ελλάδα

Πελοπόννησος / Peloponnese

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

13 (1)

Ελλάδα

Ρετσίνα Αττικής / Retsina of Attiki

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

14

Ελλάδα

Ρόδος / Rhodes

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

15

Ελλάδα

Σάμος / Samos

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

16

Ελλάδα

Σαντορίνη / Santorini

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

17

Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα / Sterea Ellada

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

18

Ελλάδα

Θράκη / Thrace

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

19

Ισπανία

Cataluña

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

20

Ισπανία

Cava

1.2.2002

21

Ισπανία

Empordà

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

22

Ισπανία

Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry

2.2.1659

23

Ισπανία

Jumilla

1.2.2002

24

Ισπανία

La Mancha

1.2.2002

25

Ισπανία

Málaga

1.2.2002

26

Ισπανία

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla

1.2.2002

27

Ισπανία

Navarra

1.2.2002

L 250/2096

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Χώρα

Γεωγραφική ένδειξη

16.9.2016
Ημερομηνία προτεραιότητας

28

Ισπανία

Penedès

1.2.2002

29

Ισπανία

Priorat

1.2.2002

30

Ισπανία

Rías Baixas

1.2.2002

31

Ισπανία

Ribera del Duero

1.2.2002

32

Ισπανία

Rioja

1.2.2002

33

Ισπανία

Rueda

1.2.2002

34

Ισπανία

Somontano

1.2.2002

35

Ισπανία

Toro

1.2.2002

36

Ισπανία

Utiel-Requena

1.2.2002

37

Ισπανία

Valdepeñas

1.2.2002

38

Ισπανία

Valencia

1.2.2002

39

Γαλλία

Alsace

1.2.2002

40

Γαλλία

Anjou

1.2.2002

41

Γαλλία

Beaujolais

1.2.2002

42

Γαλλία

Beaune / Côte de Beaune

1.2.2002

43

Γαλλία

Bordeaux

1.2.2002

44

Γαλλία

Bourgogne

1.2.2002

45

Γαλλία

Cahors

1.2.2002

46

Γαλλία

Chablis

1.2.2002

47

Γαλλία

Chambertin

1.2.2002

48

Γαλλία

Champagne

26.6.1935

49

Γαλλία

Châteauneuf-du-Pape

1.2.2002

50

Γαλλία

Clos de Vougeot

1.2.2002

51

Γαλλία

Corton

1.2.2002

52

Γαλλία

Côte Rôtie

1.2.2002
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L 250/2097
Ημερομηνία προτεραιότητας

53

Γαλλία

Côtes de Provence

1.2.2002

54

Γαλλία

Côtes du Rhône

1.2.2002

55

Γαλλία

Côtes du Roussillon

1.2.2002

56

Γαλλία

Graves / Graves de Vayres

1.2.2002

57

Γαλλία

Crozes-Hermitage / Crozes-Ermitage
l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage

58

Γαλλία

Languedoc

1.2.2002

59

Γαλλία

Margaux

1.2.2002

60

Γαλλία

Médoc / Haut-Médoc

1.2.2002

61

Γαλλία

Meursault

1.2.2002

62

Γαλλία

Montrachet

1.2.2002

63

Γαλλία

Moselle

1.2.2002

64

Γαλλία

Musigny

1.2.2002

65

Γαλλία

Nuits / Nuits-Saint-Georges / Côte de Nuits-Villages

1.2.2002

66

Γαλλία

Pays d'Oc

1.2.2002

67

Γαλλία

Pessac-Léognan

1.2.2002

68

Γαλλία

Pomerol

1.2.2002

69

Γαλλία

Pommard

1.2.2002

70

Γαλλία

Quincy

1.2.2002

71

Γαλλία

Romanée Conti

1.2.2002

72

Γαλλία

Saint-Estèphe

1.2.2002

73

Γαλλία

Saint-Émilion

1.2.2002

74

Γαλλία

Saint-Julien

1.2.2002

75

Γαλλία

Sancerre

1.2.2002

76

Γαλλία

Sauternes

1.2.2002

77

Γαλλία

Touraine

1.2.2002

/

Hermitage

/ 1.2.2002
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78

Γαλλία

Val de Loire

1.2.2002

79

Γαλλία

Volnay

1.2.2002

80

Ιταλία

Asti

1.2.2002

81

Ιταλία

Barbaresco

1.2.2002

82

Ιταλία

Bardolino / Bardolino Superiore

1.2.2002

83

Ιταλία

Barolo

1.2.2002

84

Ιταλία

Brachetto d'Acqui / Acqui

1.2.2002

85

Ιταλία

Brunello di Montalcino

1.2.2002

86

Ιταλία

Campania

1.2.2002

87

Ιταλία

Chianti

1.2.2002

88

Ιταλία

Conegliano Valdobbiadene — Prosecco / Conegliano — Ημερομηνία έναρξης ισχύος
Prosecco / Valdobbiadene — Prosecco

89

Ιταλία

Alba

1.2.2002

90

Ιταλία

Franciacorta

1.2.2002

91

Ιταλία

Lambrusco di Sorbara

1.2.2002

92

Ιταλία

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

1.2.2002

93

Ιταλία

Marsala

1.2.2002

94

Ιταλία

Montepulciano d'Abruzzo

1.2.2002

95

Ιταλία

Sicilia

1.2.2002

96

Ιταλία

Soave

1.2.2002

97

Ιταλία

Toscano / Toscana

1.2.2002

98

Ιταλία

Valpolicella

1.2.2002

99

Ιταλία

Veneto

1.2.2002

100

Ιταλία

Vino Nobile di Montepulciano

1.2.2002

101

Κύπρος

Κουμανδαρία / Commandaria

Ημερομηνία έναρξης ισχύος
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102

Κύπρος

Πάφος / Pafos

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

103

Ουγγαρία

Tokaj / Tokaji

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

104

Πορτογαλία

Alentejo

1.2.2002

105

Πορτογαλία

Algarve

1.2.2002

106

Πορτογαλία

Bairrada

1.2.2002

107

Πορτογαλία

Dão

1.2.2002

108

Πορτογαλία

Douro

1.2.2002

109

Πορτογαλία

Lisboa

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

110

Πορτογαλία

Madeira / Madera / Vinho da Madeira / Madeira Wein / Ma 1.2.2002
deira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira
Wijn

111

Πορτογαλία

Moscatel de Setúbal

112

Πορτογαλία

Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / 2.2.1659
Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn

113

Πορτογαλία

Tejo

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

114

Πορτογαλία

Vinho Verde

1.2.2002

115

Ρουμανία

Coteşti

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

116

Ρουμανία

Cotnari

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

117

Ρουμανία

Dealu Mare

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

118

Ρουμανία

Murfatlar

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

119

Ρουμανία

Târnave

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

120

Σλοβακία

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

1.2.2002

(1) Στη Νότια Αφρική το προϊόν αυτό ταξινομείται ως «αρωματισμένο ποτό σταφυλιών».

Τμήμα Β.4. Αλκοολούχα ποτά
Χώρα

Γεωγραφική ένδειξη

Ημερομηνία προτεραιότητας

1

Ιρλανδία

Irish Cream

1.2.2002

2

Ιρλανδία

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

1.2.2002
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3

Ελλάδα

Τσίπουρο / Tsipouro

1.2.2002

4

Ισπανία

Brandy de Jerez

1.2.2002

5

Ισπανία

Pacharán Navarro

1.2.2002

6

Γαλλία

Armagnac

1.2.2002

7

Γαλλία

Calvados

1.2.2002

8

Γαλλία

Cognac

1.2.2002

9

Γαλλία

Rhum de la Martinique

1.2.2002

10

Ιταλία

Grappa

1.2.2002

11

Κύπρος

Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

12

Περισσότερες από
μία (1) χώρες:
Ουγγαρία και
Αυστρία

Pálinka

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

13

Ουγγαρία

Törkölypálinka

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

14

Αυστρία

Inländerrum

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

15

Αυστρία

Jägertee / Jagertee / Jagatee

1.2.2002

16

Πολωνία

Polska Wódka / Polish Vodka

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

17

Φινλανδία

Vodka of Finland / Suomalainen Vodka / Finsk Vodka

1.2.2002

18

Σουηδία

Svensk Vodka / Swedish Vodka

1.2.2002

19

Ηνωμένο Βασίλειο

Scotch Whisky

1.2.2002

20

Περισσότερες από
μία χώρες: Βέλγιο,
Γερμανία, Αυστρία

Korn / Kornbrand

1.2.2002

21

Περισσότερες από
μία χώρες:
Ελλάδα, Κύπρος

Ούζο / Ouzo

1.2.2002
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Παράρτημα ΙΙ του πρωτοκόλλου 3
Εισαγωγή και εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών καταγωγής Νότιας Αφρικής
και ΕΕ
Τμήμα Α
Προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής
Τμήμα A.1 Οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί και ορισμοί των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1
του παρόντος πρωτοκόλλου
Για τους σκοπούς του άρθρο 11 και του παραρτήματος ΙΙ τμήμα Α.1 στοιχείο α) του παρόντος πρωτοκόλλου, ο όρος «ορισμοί
των προϊόντων» δεν καλύπτει τις μεθόδους παραγωγής ή τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς, που καλύπτονται
από τα στοιχεία β) και γ).
Η προσθήκη αλκοόλης απαγορεύεται για όλους τους οίνους εκτός των οίνων λικέρ, στους οποίους επιτρέπεται να προστίθεται
μόνο απόσταγμα σταφυλιών.
α) Νόμοι και κανονισμοί σχετικά με τους ορισμούς των προϊόντων:
Νόμος: Νόμος 60 για τα αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 60 του 1989) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον τροποποιητικό
νόμο 32 για τα αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 32 του 2008):
— Άρθρα 1και 5.
Κανονισμοί: Νόμος 60 για τα αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 60 του 1989) — Κανονισμοί, GG 12558 της 29.6.1990 όπως
τροποποιήθηκε τελευταία με τον GN R525, GG 35501 της 13.7.2012:
— Άρθρα 1, 3, 4 και 5,
— Πίνακας 2.
Καθεστώς οίνων ονομασίας προέλευσης: Νόμος 60 για τα αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 60 του 1989) — Καθεστώς οίνων
ονομασίας προέλευσης, GG 12558 της 29ης Ιουνίου 1990 όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον GN R526, GG 35501
της 13.7.2012:
— Άρθρο 1,
— Άρθρα 8 έως και 14N,
— Άρθρο 20.
β) Νόμοι και κανονισμοί σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς:
Νόμος: Νόμος 60 για τα αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 60 του 1989) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον τροποποιητικό
νόμο 32 για τα αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 32 του 2008), συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων:
— Άρθρα 1και 5.
Κανονισμοί: Νόμος 60 για τα αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 60 του 1989) — Κανονισμοί, GG 12558 της 29.6.1990 όπως
τροποποιήθηκε τελευταία με τον GN R525, GG 35501 της 13.7.2012, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταγενέστερων
τροποποιήσεων:
— Άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31 και 32,
— Πίνακες 1, 2, 6, 7 και 13.
Καθεστώς οίνων ονομασίας προέλευσης: Νόμος 60 για τα αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 60 του 1989) — Καθεστώς οίνων
ονομασίας προέλευσης, GG 12558 της 29ης Ιουνίου 1990 όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον GN R526, GG 35501
της 13.7.2012, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων:
— Άρθρα 17 και 20,
— Πίνακες 1, 2 και 4.
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γ) Πρόσθετες οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί:
1. Αγάρ-αγάρ.
Το αγάρ-αγάρ επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε προσωρινή βάση, εν αναμονή του καθορισμού από τον ΔΟΑΟ του
παραδεκτού του στην οινοποίηση (πίνακας 6 του νόμου 60 για τα αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 60 του 1989) —
κανονισμοί).
2. Συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών και ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών.
Το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών και το ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών επιτρέπεται να χρησιμο
ποιούνται για τον εμπλουτισμό και τη γλύκανση υπό ειδικές και περιορισμένες συνθήκες που ορίζονται στους
κανονισμούς της Νότιας Αφρικής, υπό την επιφύλαξη της απαγόρευσης της χρήσης των προϊόντων αυτών σε
ανασυσταθείσα μορφή στους οίνους που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο (πίνακας 6 του νόμου 60 για τα
αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 60 του 1989) — κανονισμοί).
3. Προσθήκη νερού
Δεν επιτρέπεται η προσθήκη νερού στην οινοποίηση, εκτός αν αυτή υπαγορεύεται από ειδικές τεχνικές ανάγκες.
4. Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Η χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου, όπως αναφέρεται στους κανονισμούς της Νότιας Αφρικής (πίνακας 6 του
νόμου 60 για τα αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 60 του 1989) — κανονισμοί), περιορίζεται στη χρήση στον χυμό
σταφυλιών, στον συμπυκνωμένο χυμό σταφυλιών ή στο γλεύκος σταφυλιών.
5. Τρυγικό οξύ
Η χρήση τρυγικού οξέος για την αύξηση της οξύτητας, όπως αναφέρεται στους κανονισμούς της Νότιας Αφρικής
(πίνακας 6 του νόμου 60 για τα αλκοολούχα προϊόντα (αριθ. 60 του 1989) — κανονισμοί), επιτρέπεται υπό τον όρο ότι
η αρχική οξύτητα δεν αυξάνεται κατά περισσότερο από 4,0 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε τρυγικό οξύ.
Τμήμα Α.2. Έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου
Έγγραφα πιστοποίησης και αναλυτική έκθεση
α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την εισαγωγή στο έδαφός της οίνων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα έγγραφα
πιστοποίησης της εισαγωγής και τις αναλυτικές εκθέσεις, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τους όρους του προσαρτήματος
του παρόντος παραρτήματος.
β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί να μην υποβάλει την εισαγωγή οίνου καταγωγής Νότιας Αφρικής σε απαιτήσεις όσον αφορά
την πιστοποίηση εισαγωγής περιοριστικότερες από εκείνες που θεσπίζονται στο παρόν πρωτόκολλο.
γ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την εισαγωγή στο έδαφός της αλκοολούχων ποτών σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα
έγγραφα πιστοποίησης εισαγωγής και τις αναλυτικές εκθέσεις, όπως προβλέπεται στην εσωτερική της νομοθεσία.
Τμήμα B
Προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τμήμα Β.1. Οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί και ορισμοί των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2
του παρόντος πρωτοκόλλου
Η προσθήκη αλκοόλης απαγορεύεται για όλους τους οίνους εκτός των εμπλουτισμένων με αλκοόλη οίνων, στους οποίους
επιτρέπεται να προστίθεται μόνο απόσταγμα σταφυλιών.
α) Νόμοι και κανονισμοί σχετικά με τους ορισμούς των προϊόντων:
i)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της
20.12.2013, σ. 671), και ιδίως οι κανόνες παραγωγής στον αμπελοοινικό τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 78 80, 81,
83 και 91, και το παράρτημα VII μέρος II του εν λόγω κανονισμού.
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ii) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2009, για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές
πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται (ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 2 και
τα παραρτήματα II και III του εν λόγω κανονισμού.
iii) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής, της 14 Ιουλίου 2009, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες
προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την
παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα (ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 60), και ιδίως τα άρθρα 7,
57, 58, 64 και 66 καθώς και τα παραρτήματα XIII, XIV και XVI του εν λόγω κανονισμού.
β) Νόμοι και κανονισμοί σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς:
i) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της
20.12.2013, σ. 671), και ιδίως οι κανόνες παραγωγής στον αμπελοοινικό τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 80, 83 και
91 και το παράρτημα VIII μέρος Ι και μέρος ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταγενέστερων
τροποποιήσεων.
ii) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2009, για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές
πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται (ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 1), συμπεριλαμβανομένων
τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων.
γ) Πρόσθετες οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί:
1. Θειικό ασβέστιο.
Το θειικό ασβέστιο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για το «vino generoso (de licor)», εντός του ορίου των 2,5 g/l ως
θειικό κάλιο στο τελικό προϊόν (σημείο Α παράγραφος 2 στοιχείο β) του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 606/2009).
2. Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη (CMC)
Η καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη (CMC) επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για τον ερυθρό οίνο για τρυγική σταθεροποίηση,
εντός του ορίου των 100 mg/l, εν αναμονή του καθορισμού από τον ΔΟΑΟ του παραδεκτού της στην οινοποίηση.
3. Συμπυκνωμένο γλεύκους σταφυλιών, ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών και σακχαρόζη.
Το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, το ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών και η σακχαρόζη
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό και τη γλύκανση υπό ειδικές και περιορισμένες συνθήκες
[παράρτημα VIII μέρος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013], υπό την επιφύλαξη της απαγόρευσης της χρήσης των
προϊόντων αυτών σε ανασυσταθείσα μορφή στους οίνους που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο.
4. Προσθήκη νερού
Δεν επιτρέπεται η προσθήκη νερού στην οινοποίηση, εκτός αν αυτή υπαγορεύεται από ειδικές τεχνικές ανάγκες.
5. Νωπή οινολάσπη
Η νωπή οινολάσπη επιτρέπεται να χρησιμοποιείται υπό ειδικές και περιορισμένες συνθήκες [σημείο 21 του
παραρτήματος Ι Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009].
6. Τανίνες
Οι τανίνες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε προσωρινή βάση [σημείο 25 του παραρτήματος Ι Α του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 606/2009], εν αναμονή του καθορισμού από τον ΔΟΑΟ του παραδεκτού τους στην οινοποίηση ως αντιοξει
δωτικών και σταθεροποιητών.
Τμήμα Β.2. Έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου
Έγγραφα πιστοποίησης και αναλυτική έκθεση
α) Η Νότια Αφρική επιτρέπει την εισαγωγή στο έδαφός της οίνων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα έγγραφα
πιστοποίησης της εισαγωγής και τις αναλυτικές εκθέσεις, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τους όρους του προσαρτήματος
του παρόντος παραρτήματος.

L 250/2104

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

β) Η Νότια Αφρική συμφωνεί να μην υποβάλει την εισαγωγή οίνου καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απαιτήσεις όσον αφορά
την πιστοποίηση εισαγωγής περιοριστικότερες από εκείνες που θεσπίζονται στο παρόν πρωτόκολλο.
γ) Η Νότια Αφρική επιτρέπει την εισαγωγή στο έδαφός της αλκοολούχων ποτών σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα
έγγραφα πιστοποίησης εισαγωγής και τις αναλυτικές εκθέσεις, όπως προβλέπεται στην εσωτερική της νομοθεσία.
Τμήμα Γ
Ειδικοί κανόνες σχετικά με την εισαγωγή, την επισήμανση και την εμπορία που ισχύουν για τα προϊόντα ενός
μέρους τα οποία εισάγονται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος
1. Ρετσίνα
Καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν εμποδίζει την εμπορία στη Νότια Αφρική ρετσίνας η οποία παράγεται στην
Ελλάδα σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείται, για τους σκοπούς της εισαγωγής και εμπορίας στη
Νότια Αφρική, «αρωματισμένο ποτό σταφυλιών» όσον αφορά τη νομοθεσία της Νότιας Αφρικής.
2. Νιφάδες χρυσού
Καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν εμποδίζει την εμπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλκοολούχων ποτών (αεριούχων
ή μη) που προέρχονται από σταφύλια και στα οποία έχουν προστεθεί νιφάδες χρυσού καθαρότητας κατάλληλης για τρόφιμα,
αλλά τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά δεν μπορούν να επισημαίνονται ή να διατίθενται κατ' άλλον τρόπο στην αγορά ως οίνοι
οποιουδήποτε είδους.
3. Ποικιλίες αμπέλου
Οι ποικιλίες αμπέλου που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε οίνους οι οποίοι εισάγονται και διατίθενται προς εμπορία στο
έδαφος των συμβαλλόμενων μερών είναι οι ποικιλίες φυτών του είδους Vitis vinifera και υβρίδια του είδους Vitis Vinifera, με
την επιφύλαξη περιοριστικότερης νομοθεσίας που μπορεί να έχει το συμβαλλόμενο μέρος όσον αφορά τους οίνους που
παράγονται στο έδαφός του. Απαγορεύεται η εισαγωγή και εμπορία οίνου που παράγεται από τις ποικιλίες Clinton,
Herbemont, Isabelle, Jacquez, Noah και Othello.
4. Αρμονικές με το περιβάλλον μέθοδοι παραγωγής στις ετικέτες
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να επιτρέπουν την αναγραφή ενδείξεων που δηλώνουν αρμονικές με το περιβάλλον
μεθόδους παραγωγής στις ετικέτες των οίνων, αν για τη χρήση των εν λόγω ενδείξεων υπάρχει σχετική ρύθμιση στη χώρα
καταγωγής. Οι ετικέτες που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή δεν καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο.
5. Ονομασίες των κρατών
Προστατεύονται οι ακόλουθες ονομασίες όσον αφορά τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά:
α) οι αναφορές στην ονομασία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά που
κατάγονται από το εν λόγω κράτος μέλος,
β) η ονομασία «Νότια Αφρική» ή άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη Νότια Αφρική για τους οίνους
και τα αλκοολούχα ποτά που κατάγονται από αυτήν.
6. Αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των αρχών επιβολής της εφαρμογής
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει τους φορείς και τις αρχές που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου.
Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος ορίζει περισσότερους από έναν αρμόδιους φορείς, εξασφαλίζει τον συντονισμό των ενεργειών
τους. Για τον σκοπό αυτό, ορίζεται ενιαία αρχή επαφής.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αλληλοενημερώνονται σχετικά με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των φορέων και των αρχών που
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
πρωτοκόλλου. Οι φορείς αυτοί συνεργάζονται στενά και άμεσα μεταξύ τους.
Οι φορείς και οι αρχές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αναζητούν τρόπους για τη βελτίωση της μεταξύ τους συνδρομής
κατά την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση δόλιων πρακτικών.
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7. Διατάξεις διασφάλισης
Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να θεσπίσουν προσωρινές συμπληρωματικές απαιτήσεις πιστοποίησης της
εισαγωγής για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται από το άλλο μέρος για θεμιτούς λόγους δημόσιας
πολιτικής, όπως η προστασία της υγείας ή των καταναλωτών, ή για την καταστολή της απάτης. Στην περίπτωση αυτή, το άλλο
συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνεται δεόντως σε εύθετο χρόνο, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συμπληρωματικές
απαιτήσεις.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η ισχύς τέτοιου είδους απαιτήσεων δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που
υπαγορεύουν οι ιδιαίτεροι αυτοί λόγοι δημόσιας πολιτικής για τους οποίους θεσπίστηκαν.
8. Ενδείξεις επισήμανσης και παραδοσιακές ενδείξεις
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει η χρήση της επισήμανσης και των παραδοσιακών ενδείξεων για την
περιγραφή των οίνων που διατίθενται στις αντίστοιχες αγορές τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεχίσουν να
συνεργάζονται στον τομέα αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος πρωτοκόλλου. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να
εξετάσουν τους στόχους, τις αρχές και την εφαρμογή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας εντός
δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος, που θα ενσωματωθεί στο παρόν πρωτόκολλο. Έως ότου επιτευχθεί η συμφωνία αυτή, η
χρήση των εν λόγω ενδείξεων για προϊόντα που εισάγονται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος υπόκειται στους κανόνες, στις
διαδικασίες και στις πρακτικές του μέρους που εισάγει τα προϊόντα, έστω και αν οι εν λόγω ενδείξεις συνιστούν κατηγορίες
οίνων ή ενδείξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 11
του παρόντος πρωτοκόλλου.
Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2006, οι παραδοσιακές
ενδείξεις «Ruby», «Tawny» και «Vintage» επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την επισήμανση των εμπλουτισμένων οίνων,
σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται στη νομοθεσία της Νότιας Αφρικής, σε συνδυασμό με μια από τις ΓΕ που απαριθ
μούνται στο παράρτημα I τμήμα A.3, για τις οποίες ο εμπλουτισμένος οίνος πληροί τα κριτήρια και για τις οποίες η
γεωγραφική ένδειξη βρίσκεται στην Επαρχία του Ανατολικού, του Βόρειου ή του Δυτικού Ακρωτηρίου (Eastern Cape,
Northern Cape ή Western Cape). Ο εν λόγω εμπλουτισμένος οίνος πρέπει να φέρει τη σχετική γεωγραφική ένδειξη και την
παραδοσιακή ένδειξη σε οπτικό συνδυασμό με την ένδειξη «Cape».
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Προσάρτημα του παραρτήματος ΙΙ
Πιστοποίηση εισαγωγής και τεκμηρίωση ανάλυσης

1. Σύμφωνα με τα τμήματα A.2 στοιχείο α) και B.2 στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος, η απόδειξη ότι οι απαιτήσεις για
την εισαγωγή οίνου στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους έχουν τηρηθεί παρέχεται στις αρμόδιες αρχές του συμβαλ
λόμενου μέρους εισαγωγής με την προσκόμιση:
α) του πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από αμοιβαίως αναγνωρισμένη επίσημη αρχή της χώρας καταγωγής· και
β) αν ο οίνος προορίζεται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, αναλυτικής έκθεσης που έχει συνταχθεί από εργαστήριο
επισήμως αναγνωρισμένο από τη χώρα καταγωγής. Η αναλυτική έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
τον ολικό κατ' όγκον αλκοολικό τίτλο
τον αποκτημένο κατ' όγκον αλκοολικό τίτλο
το ολικό στερεό υπόλειμμα
την ολική οξύτητα, εκφραζόμενη σε τρυγικό οξύ
την πτητική οξύτητα, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ
την κιτρική οξύτητα
τα υπολειμματικά σάκχαρα
το ολικό διοξείδιο του θείου.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν αμοιβαίως τις ειδικές λεπτομέρειες των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
ιδίως τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται (1).
3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 6 του τμήματος Γ του παραρτήματος II, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι
μέθοδοι ανάλυσης που έχουν αναγνωριστεί ως μέθοδοι αναφοράς από το ΔΟΑΟ και δημοσιευθεί από τον εν λόγω
οργανισμό ή, όπου δεν αναφέρεται ενδεδειγμένη μέθοδος στην εν λόγω δημοσίευση, μια μέθοδος ανάλυσης που συμμορ
φώνεται με τα πρότυπα που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), επικρατεί ως μέθοδος αναφοράς για τον
προσδιορισμό της αναλυτικής σύστασης του οίνου στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου.

(1) Γίνεται μέσω απόφασης της ειδικής επιτροπής που συνιστάται δυνάμει του άρθρου 13 του παρόντος πρωτοκόλλου.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΕ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥΣ
ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι το μέγεθος των φιαλών και ο ελάχιστος κατ' όγκον αλκοολικός τίτλος αλκοολούχων
ποτών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν χωρίς λόγο τους εξαγωγείς και των δύο
μερών. Δηλώνουν, επίσης, ότι θα ενθαρρύνουν την περαιτέρω εναρμόνιση.
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΕ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι οι ακόλουθες παράμετροι αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης για τις διαδικασίες
πιστοποίησης των εισαγωγών αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται βάσει των κανόνων της Νότιας Αφρικής για τις διαδικασίες
εισαγωγής αλκοολούχων ποτών:
α) Αλκοολούχα ποτά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ):
% κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου,
περιεχόμενο μεθυλικής αλκοόλης ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol,
ποσότητα πτητικών ουσιών ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.
β) Blended whisky:
% κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου,
περιεχόμενο μεθυλικής αλκοόλης ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol,
ποσότητα πτητικών ουσιών ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol,
ανώτερες αλκοόλες / αμυλική αλκοόλη ανά εκατόλιτρο απόλυτης αλκοόλης.
γ) Ποτά με βάση το αλκοόλ:
i)

Λικέρ, κοκτέιλ αλκοολούχων ποτών:
% κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου,
περιεχόμενο μεθυλικής αλκοόλης ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol,
υπολειμματικά σάκχαρα g/λίτρο

ii) Αναψυκτικά με βάση αλκοολούχα ποτά (Spirit cooler):
% κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου,
περιεχόμενο μεθυλικής αλκοόλης ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol,
συνολικό διοξείδιο του θείου,
πτητική οξύτητα, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ
iii) Κρέμα λικέρ:
% κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου,
περιεχόμενο μεθυλικής αλκοόλης ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol,
υπολειμματικά σάκχαρα,
βουτυρική λιπαρή ουσία
iv) Άλλα:
% κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου,
περιεχόμενο μεθυλικής αλκοόλης ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Η ΕΕ δηλώνει ότι ενδέχεται να εξετάσει δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με τα οποία οι
ονομασίες που προστατεύονται βάσει του παραρτήματος Ι σημείο Α.1 του παρόντος πρωτοκόλλου να μπορούν να διατίθενται
στην αγορά της ΕΕ συνοδευόμενες από το σύμβολο της προστατευόμενης ΓΕ.
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΤΥΡΙΩΝ

Η Νότια Αφρική δηλώνει ότι σε προσεχή τροποποίηση των διατάξεών της περί επισήμανσης των τυροκομικών προϊόντων, και
εντός δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, θα λάβει υπόψη τις προδιαγραφές των τυροκομικών
προϊόντων που ορίζονται με τις γεωγραφικές ενδείξεις οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα I τμήμα B.1 του παρόντος
πρωτοκόλλου, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο στη Νότια Αφρική με βάση τις κατάλληλες
ονομασίες.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4
Για τη σχέση μεταξύ της συμφωνίας ΕΑΣ και της παρούσας συμφωνίας
1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 113 της παρούσας συμφωνίας:
α) οι ακόλουθες διατάξεις της συμφωνίας ΕΑΣ καταργούνται:
i)

τα άρθρα που περιέχονται στους τίτλους ΙΙ (Εμπόριο) και ΙΙΙ (Συναφή με το εμπόριο θέματα) και τα αντίστοιχα
παραρτήματα και πρωτόκολλά της, με εξαίρεση το άρθρο 31 (Θαλάσσιες μεταφορές), το οποίο εξακολουθεί να
εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας ΕΑΣ·

ii) το άρθρο 104 παράγραφοι 9 και 10·
iii) οι παράγραφοι 5 και 7 του προσαρτήματος της ανταλλαγής επιστολών του παραρτήματος Χ της συμφωνίας ΕΑΣ.
β) το Συμβούλιο Συνεργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 97 της συμφωνίας ΕΑΣ δεν έχει πλέον την εξουσία να
λαμβάνει νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις σε σχέση με θέματα που καλύπτονται από τις διατάξεις οι οποίες καταργούνται
δυνάμει της παραγράφου α)
γ) ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 104 της συμφωνίας ΕΑΣ δεν είναι πλέον διαθέσιμος
στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΑΣ για διαφορές σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των διατάξεων που
καταργούνται δυνάμει της παραγράφου α)
2. Σε περίπτωση προσωρινής εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας από την ΕΕ και κύρωσης από τη Δημοκρατία της Νότιας
Αφρικής σύμφωνα με το άρθρο 113 της παρούσας συμφωνίας:
α) η εφαρμογή των άρθρων που καταργούνται δυνάμει της παραγράφου 1 αναστέλλεται.
β) το Συμβούλιο Συνεργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 97 της συμφωνίας ΕΑΣ δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει
νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις σε σχέση με θέματα που καλύπτονται από τις διατάξεις οι οποίες αναστέλλονται δυνάμει
της παραγράφου 2 στοιχείο α).
γ) ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 104 της συμφωνίας ΕΑΣ δεν είναι διαθέσιμος στα
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΑΣ για διαφορές σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των διατάξεων που
αναστέλλονται δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο α).
3. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ της συμφωνίας ΕΑΣ και της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία υπερισχύει στον
βαθμό της αντίφασης.
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι εκπρόσωποι:
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφεξής «τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
και
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

αφενός, και
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΣΟΘΟ,
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ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΜΙΜΠΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗΣ

εφεξής τα «κράτη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής»
(«τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ»),
αφετέρου,
συνελθόντες στο Kasane την δεκάτη Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι για την υπογραφή της Συμφωνίας οικονομικής
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός,
και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου, κατά την υπογραφή της συμφωνίας:
— τα ακόλουθα παραρτήματα, πρωτόκολλα και δηλώσεις:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

Δασμοί της ΕΕ επί των προϊόντων καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

Δασμοί της SACU επί των προϊόντων καταγωγής ΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Δασμοί της Μοζαμβίκης επί των προϊόντων καταγωγής ΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

Γεωργικά μέτρα διασφάλισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

Μεταβατικά μέτρα διασφάλισης των χωρών ΜΛΝΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Προϊόντα και τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο της συμφωνίας ΥΦΠ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1:

σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους
διοικητικής συνεργασίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2:

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3:

Γεωγραφικές ενδείξεις και εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4:

για τη σχέση μεταξύ της συμφωνίας ΕΑΣ και της παρούσας συμφωνίας

ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα τελική πράξη.
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Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.
V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.
Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.
Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.
Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.
Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.
Magħmul f'Kasane fl-għaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.
V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.
V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
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Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία
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Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –
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Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Ghar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
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För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

For the Republic of Botswana
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For the Kingdom of Lesotho

Pela República de Moçambique

For the Republic of Namibia

For the Republic of South Africa

For the Kingdom of Swaziland

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

16.9.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 250/2119

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΜΙΜΠΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η Ναμίμπια επαναλαμβάνει την άποψη που εξέφρασε καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ΣΟΕΣ για τους κανόνες
καταγωγής όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και, κατά συνέπεια, επιμένει ότι, στα πλαίσια της άσκησης των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της επί των αλιευτικών πόρων των υδάτων που εμπίπτουν στην εθνική της δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένης και
της οικονομικής αποκλειστικής ζώνης, όπως ορίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, όλα τα
αλιεύματα που αλιεύονται στα ύδατα αυτά και εκφορτώνονται υποχρεωτικά σε λιμένες της Ναμίμπιας με σκοπό τη μεταποίησή
τους, απολαύουν του καθεστώτος των καταγόμενων προϊόντων.
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 1 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Η ΕΕ, υπενθυμίζοντας ότι οι σχετικές αναγνωρισμένες αρχές του διεθνούς δικαίου, ιδίως της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για
το δίκαιο της θάλασσας, περιορίζουν τη μέγιστη έκταση των χωρικών υδάτων σε 12 ναυτικά μίλια, δηλώνει ότι το εν λόγω όριο
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου, κάθε φορά που το πρωτόκολλο αναφέρεται στην
έννοια αυτή.

L 250/2120

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2016

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 74 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΟΕΣ ΤΗΣ
ΚΑΜΑ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η διατύπωση του άρθρου 74 παράγραφος 1 της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ δεν παρεκκλίνει και δεν μπορεί
να παρεκκλίνει από την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της σύμφωνα με τις συνθήκες,
περιλαμβανομένων των επενδυτικών ζητημάτων.

