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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 7ης Απριλίου 1987

για τη σύναψη της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης
των εμπορευμάτων, καθώς και του τροποποιητικού της πρωτοκόλλου
(87/369/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 28, 113 και 235,

ότι η εν λόγω σύμβαση υπογράφηκε, με την επιφύλαξη της
έγκρισής της εκ μέρους της Κοινότητας, στις 10 Ιουνίου
1985 * ότι το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας ενέκρινε
ένα τροποποιητικό πρωτόκολλο της άνω σύμβασης στις
24 Ιουνίου 1986· ότι το έγγραφο έγκρισης του πρωτοκόλλου
αυτού ενδείκνυται να κατατεθεί συγχρόνως με το έγγραφο
έγκρισης της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο
σύστημα *

την πρόταση της Επιτροπής (! ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

ότι η Κοινότητα σκοπεύει να εφαρμόσει το εναρμονισμένο
σύστημα από την 1η Ιανουαρίου 1988·

Εκτιμώντας :

ότι το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, κατά τη σύνοδο
της ολομέλειάς του που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του
1983 , ενέκρινε τη διεθνή σύμβαση για το εναρμονισμένο
σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων *
ότι η εν λόγω σύμβαση σκοπό έχει τη διευκόλυνση του
διεθνούς εμπορίου και τη συλλογή, σύγκριση και ανάλυση
των σχετικών στατιστικών στοιχείων *
ότι η εν λόγω σύμβαση πρόκειται να αντικαταστήσει, ως
διεθνής βάση για τα δασμολόγια και τις στατιστικές ονομα
τολογίες, τη σύμβαση για την ονοματολογία που υπογρά
φηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 1950, και που
σήμερα χρησιμοποιείται ως βάση του κοινού δασμολογίου

και της ΝΙΜΕΧΕ-'

(ΐ) ΕΕ αρι8. C 120 της 4. 5. 1984, σ. 2.
(2) ΕΕ αριθ. C 300 της 12. 11 . 1984, σ. 53.

ότι έχει ουσιαστική σημασία για την Κοινότητα να αποτελέ
σει συμβαλλόμενο μέρος μαζί με τις σημαντικότερες χώρες
στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, σε αυτή τη σύμβαση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

Αρθρο 1

Η διεθνής σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγρα
φής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, που καταρτί
στηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983 , καθώς και το
τροποποιητικό πρωτόκολλο, που καταρτίστηκε στις Βρυξέλ
λες στις 24 Ιουνίου 1986, εγκρίνονται εξ ονόματος της
Κοινότητας.
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Άρθρο 3

Τα κείμενα της σύμβασης και του τροποποιητικού πρωτο
κόλλου επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει κατά κανένα τρόπο τη
θέση της Κοινότητας κατά τις διαπραγματεύσεις για την
έγκριση αναθεωρημένων πινάκων των δασμολογικών παρα
χωρήσεων που βασίζονται στο εναρμονισμένο σύστημα. Οι
διαπραγματεύσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να διεξάγονται
σε πλήρη συμφωνία με τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις που
συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της GΑΤΤ, με στόχο την
εξασφάλιση της ουδετερότητας κατά τη μεταφορά των
δασμολογικών πινάκων.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το
πρόσωπο που είναι αρμόδιο να καταθέσει τα έγγραφα
εγκρίσεως εξ ονόματος της Κοινότητας (· ).

Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 1987.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΡΗ . ΜΑΥSΤΑDΤ

(') Η ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της σύμβασης και του τροποποιη
τικού της πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Kοινοτήτων από τη Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου.
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(Μετάφραση)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

για το εναρμονισμένο σύστημα ονοματολογίας και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων
(Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 1983)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,

της οποίας η επεξεργασία έγινε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ :

να διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο,
να διευκολύνουν τη συλλογή, σύγκριση και ανάλυση των στατιστικών, ιδιαίτερα των στατιστικών
για το διεθνές εμπόριο,

να μειώσουν τα έξοδα που προκύπτουν λόγω της ανάγκης μιας νέας περιγραφής, κατάταξης και
κωδικοποίησης, όταν, κατά τις διεθνείς συναλλαγές, περνούν τα εμπορεύματα από το ένα σύστημα
κατάταξης στο άλλο, και να διευκολύνουν την τυποποίηση των εμπορικών εγγράφων καθώς και τη
διαβίβαση των στοιχείων,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ :

ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και των δομών του διεθνούς εμπορίου καθιστά απαραίτητες σημαντικές
τροποποιήσεις της σύμβασης για την ονοματολογία για την κατάταξη των εμπορευμάτων στα
δασμολόγια, που έγινε στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 1950 *
ότι, επίσης, η λεπτομέρεια που απαιτείται σήμερα, για τελωνειακούς και στατιστικούς σκοπούς, από
τις κυβερνήσεις και τους εμπορικούς κύκλους ξεπερνά κατά πολ& τη λεπτομέρεια που προσφέρει η
ονοματολογία που περιέχει το παράρτημα της προαναφερθείσας σύμβασης*
ότι κατά τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα ακριβή και
συγκρίσιμα στοιχεία *
ότι το εναρμονισμένο σύστημα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την τιμολόγηση και τις
στατιστικές που αφορούν τους διάφορους τρόπους μεταφοράς των εμπορευμάτων *
ότι το εναρμονισμένο σύστημα προορίζεται να ενσωματωθεί, στο μέτρο του δυνατού, στα εμπορικά
συστήματα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων *

ότι το εναρμονισμένο σύστημα έχει προορισμό να ευνοήσει τη δημιουργία όσο το δυνατόν
μεγαλυτέρου συσχετισμού μεταξύ των στατιστικών του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου ,
αφενός και των στατιστικών παραγωγής αφετέρου *
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ότι πρέπει να διατηρηθεί ένας στενός συσχετισμός του εναρμονισμένου συστήματος με την πρότυπη
κατάταξη για το διεθνές εμπόριο (ΠΚΔΕ) των Ηνωμένων Εθνών *
ότι ενδείκνυται να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες με μια συνδυασμένη τελωνειακή και στατιστική
ονοματολογία, που 9α μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο *

ότι είναι σημαντική η εξασφάλιση της ενημέρωσης του εναρμονισμένου συστήματος σε συνάρτηση με
την εξέλιξη της τεχνολογίας και των δομών του διεθνούς εμπορίου *
ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες της επιτροπής του εναρμονισμένου συστήματος που όρισε το
Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, για το θέμα αυτό *

ότι, εφόσον η προαναφερθείσα σύμβαση για την ονοματολογία απεδείχθη αποτελεσματικό όργανο
για την επίτευξη μερικών από τους στόχους αυτούς, ο καλύτερος τρόπος για να προκύψουν τα
επιθυμητά αποτελέσματα είναι η σύναψη μιας νέας διεθνούς σύμβασης,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Αρθρο 1

στ).«Συμβούλιο»: το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας
που αναφέρεται στο παραπάνω στοιχείο ε)·

ζ) « Γενικός Γραμματέας»: ο Γενικός Γραμματέας του Συμ
βουλίου *

Ορισμοί

η) «κύρωση» : η κύρωση, αποδοχή ή έγκριση.

Στην παρούσα σύμβαση εννοείται ως :

α) «εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης
εμπορευμάτων», ονομαζόμενο στο εξής «εναρμονισμένο
σύστημα»: η ονοματολογία που περιέχει τις κλάσεις και
διακρίσεις και τους σχετικούς αριθμητικούς κώδικες, τις
σημειώσεις των τμημάτων, κεφαλαίων και διακρίσεων,
καθώς και τους γενικούς ερμηνευτικούς κανόνες του
εναρμονισμένου συστήματος, που παρατίθενται στο
παράρτημα της παρούσας σύμβασης *

Αρθρο 2

Παράρτημα

Το παράρτημα της παρούσας σύμβασης αποτελεί αναπόσπα
στο τμήμα της και κάθε αναφορά σ' αυτή εφαρμόζεται
επίσης και για το παράρτημα.

Αρθρο 3

β) «ονοματολογία του δασμολογίου»: η ονοματολογία που
καθορίστηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του συμβαλλόμε
νου μέρους για την είσπραξη των εισαγωγικών δασμών
γ) «ονοματολογία για τη στατιστική»: η ονοματολογία των
εμπορευμάτων που έχει επεξεργασθεί το συμβαλλόμενο
μέρος για να συλλέγει τα στοιχεία βάσει των οποίων
γίνονται οι στατιστικές του εισαγωγικού και εξαγωγι
κού εμπορίου *
δ) «συνδυασμένη ονοματολογία δασμολογίου και στατιστι
κής»: η συνδυασμένη ονοματολογία που ενσωματώνει
την ονοματολογία του δασμολογίου και την ονοματολο
γία για τη στατιστική, και την οποία ένα συμβαλλόμενο
μέρος επιβάλλει νομοθετικά για τη δήλωση των εισαγο
μένων εμπορευμάτων *

ε) «σύμβαση για την ίδρυση του Συμβουλίου»: η σύμβαση
που ιδρύει το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, η
οποία έγινε στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 1950 *

Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών
1.

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται

στο άρθρο 4 :

α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση,
εκτός από τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται οι διατά
ξεις του στοιχείου γ) της παρούσας παραγράφου, να
προσαρμόσει την ονοματολογία του δασμολογίου του
και των στατιστικών του με το εναρμονισμένο σύστημα,
από την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει για το
συμβαλλόμενο μέρος η παρούσα σύμβαση. Κατά συνέ
πεια είναι υποχρεωμένο, κατά την κατάρτιση της ονομα
τολογίας του δασμολογίου και των στατιστικών :

1 ) να χρησιμοποιεί όλες τις κλάσεις και διακρίσεις του
εναρμονισμένου συστήματος χωρίς προσθέσεις ή τρο
ποποιήσεις, καθώς και τους σχετικούς αριθμητικούς
κώδικες,
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2) να εφαρμόζει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία
του εναρμονισμένου συστήματος, καθώς και όλες τις
σημειώσεις των τμημάτων, των κεφαλαίων και των
διακρίσεων, και να μην τροποποιεί το πεδίο εφαρμο
γής των τμημάτων των κεφαλαίων, των κλάσεων και
των διακρίσεων του εναρμονισμένου συστήματος,

3) να ακολουθεί την αρίθμηση του εναρμονισμένου
συστήματος.
β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θέτει επίσης στη διάθεση του
κοινού τις στατιστικές για το εισαγωγικό και το εξαγω
γικό εμπόριό του σύμφωνα με τον εξαψήφιο κώδικα του
εναρμονισμένου συστήματος, ή, μετά από πρωτοβουλία
του συμβαλλόμενου αυτού μέρους, πέρα από το επίπεδο
αυτό, και στο μέτρο που η δημοσίευση αυτή δεν αποκλεί
εται για εξαιρετικούς λόγους όπως ο εμπιστευτικός χαρα
κτήρας εμπορικών πληροφοριών ή η εθνική ασφάλεια.
γ) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν υποχρεώνει τα
συμβαλλόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν τις διακρίσεις

του εναρμονισμένου συσϊηίιματος για την ονοματολογία

του δασμολογίου τους, υπό τον όρο ότι η συνδυασμένη
ονοματολογία του δασμολογίου τους και των στατιστι
κών τους είναι σύμφωνη με τις υποχρεώσεις που αναφέ
ρονται στο παραπάνω στοιχείο α) σημεία 1 ), 2) και 3).

2.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, όταν συμμορφώνεται με
τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόν
τος άρθρου, μπορεί να κάνει οποιεσδήποτε προσαρμογές του
κειμένου που θα ήταν απαραίτητες για να υλοποιηθεί το
εναρμονισμένο σύστημα στη δική του νομοθεσία.

3.
Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει
ένα συμβαλλόμενο μέρος από το να θεσπίσει, στη δική του
ονοματολογία για το δασμολόγιο και τις στατιστικές, υποδι
αιρέσεις για την κατάταξη των εμπορευμάτων πέρα από το
επίπεδο του εναρμονισμένου συστήματος, υπό τον όρο ότι
κάθε τέτοια υποδιαίρεση προστίθεται και αριθμείται σε
επίπεδο πέρα από αυτό του εξαψήφιου αριθμητικού κώδικα
που καθορίζει το παράρτημα της παρούσας σύμβασης.

Αριθ. L 198/5

2.
Κάθε αναπτυσσόμενη χωρα που αποτελεί συμβαλλό
μενο μέρος και η οποία αποφασίζει να εφαρμόσει εν μέρει το
εναρμονισμένο σύστημα, με βάση τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να εφαρμόσει το πλήρες εξαψήφιο εναρμονισμένο
σύστημα μέσα σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος της σύμβασης ως προς τη χώρα αυτή, ή μέσα στο
χρονικό διάστημα που θεωρεί απαραίτητο, λαμβάνοντας
υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.
3.
Κάθε αναπτυσσόμενη χώρα που αποφασίζει να εφαρ
μόσει εν μέρει το εναρμονισμένο σύστημα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζει είτε όλες είτε
καμία από τις διακρίσεις με δύο παύλες μιας διάκρισης με
μια παύλα ή όλες ή καμία από τις διακρίσεις με μια παύλα
μιας δασμολογικής κλάσης. Σ' αυτές τις περιπτώσεις μερικής
εφαρμογής, ο έκτος ή ο πέμπτος και ο έκτος αριθμός που
αντιστοιχούν στο μη εφαρμοζόμενο τμήμα του κώδικα του
εναρμονισμένου συστήματος αντικαθίστανται από το «0» ή
«00» αντίστοιχα.

4.
Κάθε αναπτυσσόμενη χώρα που αποφασίζει να εφαρ
μόσει το εναρμονισμένο σύστημα εν μέρει, με βάση τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, όταν γίνεται συμβαλλόμενο
μέρος, ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία για τις διακρίσεις
που δεν θα εφαρμόσει από την ημερομηνία που αρχίζει να
ισχύει η σύμβαση για τη χώρα αυτή. Επίσης ανακοινώνει στη
Γενική Γραμματεία τις διακρίσεις τις οποίες εφαρμόζει μετά
την ημερομηνία αυτή.
5.
Κάθε αναπτυσσόνενη χωρα που αποφασίζει να εφαρ
μόσει το εναρμονισμένο σύστημα εν μέρει, με βάσει τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορεί, όταν γίνεται συμ
βαλλόμενο μέρος, να ανακοινώσει στη Γενική Γραμματεία
ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόσει το πλήρες
εξαψήφιο εναρμονισμένα σύστημα μέσα σε τρία χρόνια από
την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει η σύμβαση για τη
χώρα αυτή.
6.
Κάθε αναπτυσσόμενη χώρα που αποτελεί συμβαλλό
μενο μέρος και εφαρμόζει εν μέρει το εναρμονισμένο
σύστημα, με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το
άρθρο 3 για ό,τι αφορά τις διακρίσεις που δεν εφαρμόζει.

ΑρSρο 4

Μερική εφαρμογή από αναπτυσσόμενες χώρες

ΑρSρο 5

Τεχνική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες

1.
Κάθε αναπτυσσόμενη χώρα που αποτελεί συμβαλλό
μενο μέρος μπορεί να αναβάλει την εφαρμογή μερικών ή
όλων των διακρίσεων του εναρμονισμένου συστήματος για
όποια περίοδο είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τη
δομή του διεθνούς της εμπορίου και τις διοικητικές της
δυνατότητες.

Οι αναπτυγμένες χώρες που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη
παρέχουν στις αναπτυσσόμενες χώρες, μετά από αίτησή
τους, τεχνική βοήθεια με βάση αμοιβαία συμφωνημένους
όρους, και ιδίως για την εκπαίδευση προσωπικού, τη μετα
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φορά της υφιστάμενης ονοματολογίας στο εναρμονισμένο
σύστημα και την παροχή συμβουλών για την ενημέρωση των
μεταφερθέντων συστημάτων τους σύμφωνα με τις τροποποι
ήσεις του εναρμονισμένου συστήματος ή για την εφαρμογή
των διατάξεων της παρούσας σύμβασης.

Αρθρο 6

Επιτροπή εναρμονισμένου συστήματος
1.
Δημιουργείται, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση,
επιτροπή καλούμενη επιτροπή του εναρμονισμένου συστήμα
τος, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους καθενός από
τα συμβαλλόμενα μέρη.

2.
Η επιτροπή του εναρμονισμένου συστήματος συνέρ
χεται τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο.
3.
Οι συνεδριάσεις της συγκαλούνται από το Γενικό
Γραμματέα και πραγματοποιούνται στην έδρα του Συμβου
λίου, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν διαφο
ρετικά.

4.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα μιας
ψήφου, στα πλαίσια της επιτροπής του εναρμονισμένου
συστήματος. Εντούτοις, για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης και με την επιφύλαξη των διατάξεων κάθε μελλον
τικής σύμβασης, όταν μια οικονομική ή τελωνειακή ένωση
καθώς και ένα ή περισσότερα από τα κράτη μέλη της
αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη, τα συμβαλλόμενα αυτά μέρη
έχουν όλα μαζί μία μόνο ψήφο. Επίσης, όταν τα κράτη μέλη
μιας τελωνειακής ή οικονομικής ένωσης που μπορεί να γίνει
συμβαλλόμενο μέρος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 1
στοιχείο β) γίνουν συμβαλλόμενα μέρη, θα έχουν όλα μαζί
μία μόνο ψήφο.

5.
Η επιτροπή εναρμονισμένου συστήματος εκλέγει τον
πρόεδρό της και ένα ή δύο αντιπροέδρους.
6.
Η επιτροπή ψηφίζει τον εσωτερικό της κανονισμό, με
πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων που έχουν δοθεί στα
μέλη της. Ο κανονισμός αυτός υπόκειται σε έγκριση από το
Συμβούλιο.
7.
Η επιτροπή προσκαλεί οποιοδήποτε διακυβερνητικό
ή διεθνή οργανισμό θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να συμμετέχει
σαν παρατηρητής στις εργασίες.
8.
Δημιουργεί οποιεσδήποτε υποεπιτροπές ή ομάδες
εργασίας χρειάζεται, έχοντας υπόψη ιδιαίτερα τις διατάξεις
της παραγράφου 1 στοιχείο α) του άρθρου 7, και καθορίζει
τη σύνθεση, τα δικαιώματα ψήφου και τον εσωτερικό
κανονισμό αυτών των υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες της επιτροπής

1.
Η επιτροπή του εναρμονισμένου συστήματος έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 8 :
α) προτείνει όποιες τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης
θεωρεί σκόπιμες, έχοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες

όσων χρησιμοποιούν τη σύμβαση, και τις αλλαγές στην
τεχνική ή τις δομές του διεθνούς εμπορίου·
β) συντάσσει επεξηγηματικές σημειώσεις, γνωμοδοτήσεις
για την κατάταξη ή άλλες γνωμοδοτήσεις για την ερμη
νεία του εναρμονισμένου συστήματος·
γ) διατυπώνει συστάσεις για να εξασφαλίσει την ομοιομορ
φία της ερμηνείας και εφαρμογής του εναρμονισμένου
συστήματος *

δ) συγκεντρώνει και κυκλοφορεί τις πληροφορίες που αφο
ρούν την εφαρμογή του εναρμονισμένου συστήματος·

ε) με δική της πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση, δίνει
πληροφορίες ή συμβουλές, για οποιοδήποτε θέμα αφορά
την κατάταξη εμπορευμάτων στο εναρμονισμένο
σύστημα, στα συμβαλλόμενα μέρη, στα κράτη του Συμ
βουλίου και σε οποιοδήποτε διακυβερνητικό ή άλλο
διεθνή οργανισμό που η επιτροπή θεωρεί σκόπιμο·
στ) υποβάλλει εκθέσεις σε κάθε σύνοδο του Συμβουλίου
σχετικά με τις δραστηριότητές της, περιλαμβάνοντας τις
προτεινόμενες τροποποιήσεις, τις επεξηγηματικές σημει
ώσεις, τις γνωμοδοτήσεις για την κατάταξη και άλλες
γνωμοδοτήσεις·

ζ) ασκεί οποιαδήποτε εξουσία ή αρμοδιότητα σχετική με το
εναρμονισμένο σύστημα, που το Συμβούλιο ή τα συμβαλ
λόμενα μέρη θεωρούν χρήσιμη.
2.
Οι διοικητικές αποφάσεις της επιτροπής του εναρμο
νισμένου συστήματος που έχουν επιπτώσεις στον προϋπολο
γισμό, υπόκεινται στην έγκριση του Συμβουλίου.

Αρθρο 8

Ρόλος του Συμβουλίου

1.
Το Συμβούλιο εξετάζει τις προτάσεις τροποποιήσεων
της παρούσας σύμβασης, τις οποίες έχει επεξεργαστεί η
επιτροπή του εναρμονισμένου συστήματος, και τις συνιστά
στα συμβαλλόμενα μέρη κατά τη διαδικασία του άρθρου 16,
εκτός εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος που αποτελεί μέλος του
Συμβουλίου ζητήσει την επανεξέταση του συνόλου ή μέρους
των προτάσεων από την επιτροπή.
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2.
Οι επεξηγηματικές σημειώσεις, οι γνωμοδοτήσεις για
την κατάταξη, οι άλλες γνωμοδοτήσεις για την ερμηνεία του
εναρμονισμένου συστήματος και οι συστάσεις για την εξα
σφάλιση της ομοιομορφίας στην ερμηνεία και εφαρμογή του
εναρμονισμένου συστήματος, τις οποίες προετοίμασε η επι
τροπή του εναρμονισμένου συστήματος σε μια σύνοδο της
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο εάν, το
αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα που ακολουθεί
το μήνα κατά τον οποίο έληξε η συνεδρίαση, κανένα
συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση δεν υπέβαλε
στη Γενική Γραμματεία αίτηση για να υποβληθεί το θέμα
στο Συμβούλιο.

3.
Όταν ένα θέμα φέρεται στο Συμβούλιο σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το
Συμβούλιο εγκρίνει τις εν λόγω επεξηγηματικές σημειώσεις,
γνωμοδοτήσεις για την κατάταξη, άλλες γνωμοδοτήσεις ή
συστάσεις, εκτός εάν ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου που
είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση ζητήσει
την επανεξέταση του συνόλου ή μέρους τους από την
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Αρθρο 11
Όροι για την ιδιότητα
του συμβαλλόμενου μέρους

Συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα σύμβαση υπορούν να
γίνουν:
α) τα κράτη μέλη του Συμβουλίου *

β) οι οικονομικές ή τελωνειακές ενώσεις στις οποίες μεταβι
βάστηκε η αρμοδιότητα για να συνάπτουν συνθήκες που
αφορούν ορισμένα, ή το σύνολο -ίων θεμάτων που
καλύπτει η παρούσα σύμβαση, και
γ) κάθε άλλο κράτος προς το οποίο ο Γενικός Γραμματέας
απευθύνει πρόσκληση για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις
οδηγίες του Συμβουλίου.

Αρθρο 12

επιτροπή.

Διαδικασία για την απόκτηση
της ιδιότητας του συμβαλλόμενου μέρους
ΑρSρο 9

Ύψος των δασμών

Τα συμβαλλόμενα μέρη ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν
με την παρούσα σύμβαση, σχετικά με το ύψος των δασμών.

Αρθρο 10

Επίλυση διαφορών

1.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που
αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης
ρυθμίζεται, στο μέτρο του δυνατού, με απευθείας διαπραγ
ματεύσεις μεταξύ των εν λόγω μερών.
2.
Κάθε διαφορά που δεν ρυθμίζεται με τον τρόπο αυτό
φέρεται από τα συμβαλλόμενα μέρη στην επιτροπή του
εναρμονισμένου συστήματος, η οποία την εξετάζει και
διατυπώνει συστάσεις για την επίλυσή της.

3.
Εάν η επιτροπή του εναρμονισμένου συστήματος δεν
μπορεί να επιλύσει τη διαφορά, τη φέρει στο Συμβούλιο, το
οποίο διατυπώνει συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο III
στοιχείο ε) της σύμβασης για την ίδρυση του Συμβουλίου.

4.
Τα διάδικα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν εκ των
προτέρων για την αποδοχή των συστάσεων της επιτροπής ή
του Συμβουλίου.

1.
Κάθε κράτος ή τελωνειακή ή οικονομική ένωση, που
πληροί τους απαιτούμενους όρους, μπορεί να γίνει συμβαλ
λόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση :

α) υπογράφοντάς την χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση *
β) καταθέτοντας επικυρωτική πράξη αφού την έχει υπογρά
ψει με επιφύλαξη ως προς την κύρωση της, ή
γ) προσχωρώντας όταν η σύμβαση παύσει να είναι ανοιχτή
για υπογραφή.

2.
Η παρούσα σύμβαση είναι ανοιχτή για υπογραφή
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1986, στην έδρα του Συμβουλίου
στις Βρυξέλλες, από τα κράτη και τις τελωνειακές ή οικονο
μικές ενώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 . Μετά την
ημερομηνία αυτή, είναι ανοικτή για την προσχώρησή τους.

3.

Τα επικυρωτικά έγγραφα κατατίθενται στη Γενική

Γραμματεία.

Αρθρο 13

Έναρξη ισχύος

L
Η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουα
ρίου που ακολουθεί το δωδεκάμηνο ή το πολύ εικοσιτετρά
μηνο διάστημα από την ημερομηνία που τουλάχιστον δεκαε
πτά κράτη ή τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 1 την έχουν υπογράψει χωρίς επιφύλαξη
ως προς την κύρωση ή έχουν καταθέσει τα έγγραφα επικύρω
σης ή προσχώρησης, όχι όμως πριν την 1η Ιανουαρίου 1987.
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2.
Όσον αφορά κάθε κράτος ή τελωνειακή ή οικονο
μική ένωση που υπογράφει την παρούσα σύμβαση χωρίς
επιφύλαξη ως προς την κύρωση της, που την επικυρώνει ή
προσχωρεί σ' αυτήν, αφού έχει επιτευχθεί ο ελάχιστος
αριθμός μελών που απαιτείται σύμφωνα με την παρά
γραφο 1 , η παρούσα αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
που έπεται, με προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα και το πολύ

είκοσι τεσσάρων μηνών, της ημερομηνίας κατά την οποία
αυτό το κράτος ή η τελωνειακή ή οικονομική ένωση υπέ
γραψε τη σύμβαση χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση της
ή κατέθεσε την πράξη προσχώρησης ή επικύρωσης, χωρίς να
προσδιορίζεται πλησιέστερη ημερομηνία. Εντούτοις η ημερο
μηνία ενάρξεως ισχύος που προκύπτει από τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να προηγείται της προβλε
πόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 14

Εφαρμογή από τα εξαρτώμενα εδάφη

2.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ανακοινώσει
στο Γενικό Γραμματεία τυχόν αντιρρήσεις του για κάποια
τροποποίηση που έχει συσταθεί και μπορεί αργότερα να
αποσύρει τις αντιρρήσεις αυτές, σε προθεσμία που καθορίζε
ται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
3.
Κάθε συσταθείσα τροποποίηση θεωρείται ότι έχει
γίνει αποδεκτή έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την
οποία η Γενική Γραμματεία την κοινοποίησε, υπό τον όρο
ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής δεν θα υπάρξει
κάποια αντίρρηση.

4.
Οι τροποποιήσεις που έγιναν δεκτές αρχίζουν να
ισχύουν για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη μία από τις ακόλου
θες ημερομηνίες :
α) στην περίπτωση που η συσταθείσα τροποποίηση ανακοι
νώνεται πριν την 1η Απριλίου, την 1η Ιανουαρίου του
δεύτερου έτους μετά την ημερομηνία της ανακοίνωσης
αυτής
ή»

1.
Κάθε κράτος μπορεί, είτε τη στιγμή που γίνεται
συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση είτε αργότερα,
να ανακοινώσει στη Γενική Γραμματεία ότι η παρούσα
σύμβαση ισχύει και στο σύνολο ή σε ορισμένα από τα εδάφη
τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωση, και για τις διεθνείς
σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο. Η ανακοίνωση αυτή
αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου που έπεται, με προθε
σμία τουλάχιστον δώδεκα και το πολύ είκοσι τεσσάρων
μηνών, της ημερομηνίας κατά την οποία παραλαμβάνει την
ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία, εκτός εάν καθορίζεται
ενωρίτερη ημερομηνία. Εντούτοις η παρούσα σύμβαση δεν
μπορεί να εφαρμοστεί για τα εδάφη αυτά πριν αρχίσει να
ισχύει για το ενδιαφερόμενο κράτος.
2.
Η παρούσα σύμβαση παύει να εφαρμόζεται για
κάποιο εξαρτώμενο έδαφος την ημερομηνία κατά την οποία
οι διεθνείς σχέσεις της χώρας αυτής δεν ανήκουν στην
ευθύνη του συμβαλλόμενου μέρους ή κάθε προηγούμενη
ημερομηνία κατά την οποία θα γίνονταν σχετική ανακοί

νωση στη Γενική Γραμματεία υπό τους όρους που προβλέπει
το άρθρο 15.

β) στην περίπτωση που η συσταθείσα τροποποίηση ανακοι
νώνεται την 1η Απριλίου ή αργότερα, την 1η Ιανουαρίου
του τρίτου έτους μετά την ημερομηνία της ανακοίνωσης
αυτής.
5.
Κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παρά
γραφο 4 του παρόντος άρθρου, η ονοματολογία για τη
στατιστική κάθε συμβαλλόμενου μέρους καθώς και η ονομα
τολογία του δασμολογίου του ή, στην περίπτωση που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του άρθρου 3 , η
συνδυασμένη ονοματολογία για τη στατιστική και το
δασμολόγιο πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με το τροποποιη
μένο εναρμονισμένο σύστημα.

6.
Κάθε κράτος ή τελωνειακή ή οικονομική ένωση που
υπογράφει την παρούσα σύμβαση χωρίς επιφύλαξη ως προς
την κύρωση της, που την επικυρώνει ή προσχωρεί σ' αυτήν,
θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις οι οποίες
έχουν αρχίσει να ισχύουν ή έχουν γίνει δεκτές σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά
την ημερομηνία την οποία το κράτος ή η ένωση αυτή έγιναν
συμβαλλόμενα μέρη.

Αρθρο 15
Αρθρο 17

Καταγγελία

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται για αόριστη χρονική διάρ
κεια. Εντούτοις κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να την
καταγγείλει, και η καταγγελία αυτή αρχίζει να ισχύει ένα
έτος μετά την κατάθεση του εγγράφου της καταγγελίας στη
Γενική Γραμματεία, εκτός εάν ορίζεται μεταγενέστερη ημε
ρομηνία.
Αρθρο 16

Διαδικασία τροποποίησης
1.
Το Συμβούλιο υπορεί να συστήσει στα συμβαλλόμενα
μέρη τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης.

Δικαιώματα των συμβαλλομένων
μερών όσον αφορά το εναρμονισμένο σύστημα
Όσον αφορά τα θέματα τα σχετικά με το εναρμονισμένο
σύστημα, η παράγραφος 4 του άρθρου 6, το άρθρο 8 και η
παράγραφος 2 του άρθρου 16 δίνουν σε κάθε συμβαλλόμενο
μέρος δικαιώματα :
α) για όλα τα μέρη του εναρμονισμένου συστήματος που
εφαρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμ
βασης

ή,

β) μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα σύμ
βαση αρχίζει να ισχύει γι' αυτό, σύμφωνα με τις διατά
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ξεις του άρθρου 13, για όλα τα μέρη του εναρμονισμένου
συστήματος τα οποία πρέπει να εφαρμόσει την ημερομη
νία αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβα
σης,

ή

γ) για όλα τα μέρη του εναρμονισμένου συστήματος, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση να
εφαρμόσει το πλήρες εξαψήφιο εναρμονισμένο σύστημα
εντός της τριετούς προθεσμίας που αναφέρεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 4, και μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας αυτής.

Αριθ. L 198/9

λόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης και στο Γενικό Γραμ
ματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών :
α) τις ανακοινώσεις που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με το
άρθρο 4·
6) τις υπογραφές, επικυρώσεις και προσχωρήσεις που ανα
φέρονται στο άρθρο 12·
γ) την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα σύμβαση
αρχίζει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 13·

δ) τις τροποποιήσεις που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με το
άρθρο Μ
ε) τις καταγγελίες που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με το
άρθρο 15·

Αρθρο 18

στ) τις τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης που συνιστών
ται, σύμφωνα με το άρθρο 16·

Επιφυλάξεις

ζ) τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν για τις συσταθείσες
τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 16, καθώς και την
ενδεχόμενη άρση τους·

Ουδεμία επιφύλαξη στην παρούσα σύμβαση γίνεται δεκτή.

η) τις τροποποιήσεις που έγιναν δεκτές σύμφωνα με το
άρθρο 16 καθώς και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
τους.

Αρθρο 19

Αρθρο 20

Ανακοινώσεις του Γενικού Γραμματέα

Πρωτοκόλληση της σύμβασης στα Ηνωμένα Έθνη

Ο Γενικός Γραμματέας ανακοινώνει στα συμβαλλόμενα
μέρη, στα άλλα κράτη που έχουν υπογράψει τη σύμβαση,
στα κράτη μέλη του Συμβουλίου που δεν αποτελούν συμβαλ

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
η παρούσα σύμβαση πρωτοκολλάται στη Γραμματεία των
Ηνωμένων Εθνών μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα
του Συμβουλίου.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.
Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 1983, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είναι αυθεντικά
και έχουν καταρτισθεί σε ένα μόνο αντίτυπο, το οποίο κατατίθεται στή Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου, που διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφά της σε όλα τα κράτη και τις τελωνειακές ή
οικονομικές ενώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 1 .
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των
εμπορευμάτων
(το οχοΐο καταρτίσθηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Ιουνίου 1986)

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ της σύμβασης για τη δημιουργία του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργα
σίας, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 1950, και
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ :

ότι η διεθνής σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των
εμπορευμάτων (που καταρτίστηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983) αρχίζει να ισχύει την
1η Ιανουαρίου 1988·

ότι, αν δεν τροποποιηθεί το άρθρο 13 της εν λόγω σύμβασης, θα παραμείνει αβέβαιη η ημερομηνία
έναρξης ισχύος της σύμβασης αυτής,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ :

ΑρSρο 1

Στο άρθρο 13 της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο
σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων,
που καταρτίσθηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983 (η
οποία στο εξής θα αποκαλείται «η σύμβαση») η παράγρα
φος 1 αντικαθίσταται ως εξής :
« 1.
Η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει την
1η Ιανουαρίου που ακολουθεί, μετά την παρέλευση
τουλάχιστον τριών μηνών, την ημερομηνία που τουλά
χιστον δεκαεπτά κράτη ή τελωνειακές ή οικονομικές
ενώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 τήν έχουν
υπογράψει χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση ή
έχουν καταθέσει τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρη
σης, όχι όμως πριν την 1η Ιανουαρίου 1988. »

Αρθρο 2

Α.
Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει συγχρόνως
με τη σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον

δεκαεπτά κράτη ή τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 1 της σύμβασης έχουν καταθέσει
τα έγγραφα αποδοχής του πρωτοκόλλου στο Γενικό Γραμμα
τέα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας.

Κανένα ωστόσο κράτος ή τελωνειακή ή οικονομική ένωση
δεν υπορεί να καταθέσει τα έγγραφα αποδοχής του παρόντος
πρωτοκόλλου, αν δεν έχει υπογράψει προηγουμένως ή δεν
υπογράψει συγχρόνως τη σύμβαση χωρίς επιφύλαξη ως προς
την κύρωση ή δεν έχει καταθέσει ή δεν καταθέσει συγχρόνως
τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης στη σύμβαση.

Β.
Κάθε κράτος ή τελωνειακή ή οικονομική ένωση που
γίνεται συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με την παρά
γραφο Α, αποτελεί επίσης συμβαλλόμενο μέρος της σύμβα
σης, όπως αυτή τροποποιείται με το πρωτόκολλο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
σελίδα

Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία του εναρμονισμένου συστή
ματος

σελίδα

Τμήμα IV
19

Προϊόντα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Ποτά, αλκοολούχα υγρά
και ξίδι. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού
Τμήμα I

16

Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου

17
18
19

.

1

Ζώα ζωντανά

21

2

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα

23

20

26

21
22
23

3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα
υδρόβια
4 Γάλα και προϊόντα γαλακτομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι
φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
5 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζον
ται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

31

24

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων,
μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων
Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα
Κακάο και παρασκευάσματα αυτού
Παρασκευάσματα με δάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα
άμυλα κά9ε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής
Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή
άλλων μερών φυτών
Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής
Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι
Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών
διατροφής. Τροφές παρακευασμένες για ζώα
Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού ...

62
64
66
67
69
72
74

76
78

33

Τμήμα V

Τμήμα II
Προϊόντα ορυκτά
Προϊόντα του φυτικού βασιλείου

6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας

35

7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα

37

8

Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή
πεπονιών

25 Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και
τσιμέντα
79
26 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες
85
27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόστα- '
ξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά
88

41

9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά
10 Δημητριακά

Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Αμυλα κάθε είδους. Ινου
λίνη. Γλουτένη από σιτάρι
12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και
διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά.
Άχυρα και χορτονομές

44
46

Τμήμα VI

11

13 Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά ..
14 Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

48
Προϊόντα των χημικών βιομηχανιών και των συναφών βιομηχανιών

51
54
56

Τμήμα III

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη
βρώσιμα επεξεργασμενα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης

15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης
αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή
φυτικής προέλευσης

28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανι
κές των πολυτίμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων,
των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων
29 Οργανικά χημικά προϊόντα
30 Φαρμακευτικά προϊόντα
31 Λιπάσματα
32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παρά
γωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα
επίχρισης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια
33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή
καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρα
σκευάσματα ..
34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρα
σκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα
λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊ
όντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για

91
1 02
119
122
125
129

προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέ

58

σεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο

132
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35 Λευκωματώδεις ύλες. Προϊόντα με δάση τα τροποποιη
μένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα
36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα.
Πυροφορικά κράματα. Εύφλεκτες ύλες
37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα
3 8 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών

Τμήμα XI

135
137
138
141

50
51
52
53

Τμήμα VII

Τεχνητές πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις υλες.
Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ
39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες — 1 45
40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ
154

Τμήμα VIII

Δέρματα, γουνοδέρματα και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες. Είδη
σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού,
σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα
41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα)
159
42 Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού
εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια
χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα
1 62
43 Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα — 165

54
55
56

Μετάξι
Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα
και υφάσματα από χοντρότριχες
·. .
Βαμβάκι
Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και
υφάσματα από νήματα από χαρτί
Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς
Συνδετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς
Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα
ειδικά. Σπάγγοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοι
νοποιίας

193
194
197

204
206
210
216

57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 2 1 9
58 Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαν
τέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα 221
59 Υφασμένα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με
απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντι
κές ύλες
224
60 Υφάσματα πλεκτά
228
6 1 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά
230
62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα
πλεκτά

237

63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρι
σμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη . . 244

Τμήμα XII

Υποδήματα. Καλύμματα κεφαλής. Ομπρέλες για τη βροχή και τον
ήλιο, ράβδοι, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους. Φτερά
κατεργασμένα και είδη από φτερά. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα
από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Τμήμα IX

Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο. Φελλός και
τεχνουργήματα από φελλό. Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλα·
θοποιίας
44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο
45 Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό
46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλικτικής και καλαθοποιίας

Υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες

167
172
173

64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών
αυτών

248

65 Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους
25 1
66 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια),
ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάδε είδους και τα μέρη τους 252
67 Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή
από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες
κεφαλής ανθρώπου
253

Τμήμα Χ
Τμήμα XIII

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικες ινώδεις ύλες. Απορρίμματα
και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού. Χαρτί και οι εφαρμογές του

47

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες.
Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού
1 74
48 Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη,
χαρτί ή χαρτόνι
176
49 Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων
βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες.
Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια — 186

Τεχνουργήματα από πετρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή
ανάλογες ύλες. Προϊόντα κεραμευτικής. Γυαλί και τεχνουργήματα
από γυαλί

68 Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο,
μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες
255
69 Προϊόντα κεραμευτικής
259
70 Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί
262
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Τμήμα XIV
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87 Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα

Μαργαριτάρια φυσικό ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες
πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με
πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις
κοσμημάτων. Νομίσματα

οχήματα για χερσαίες μεταφορές, τα μερη και εξαρτή
ματά τους
372
88 Αεροπλοΐα ή διαστημόπλοια
376
89 Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα
377

71 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και

ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα,
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουρ
γήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων.
Νομίσματα
267

Όργανα και συσκευές, οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας,
μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργι
κής. Ωρολογοποιία. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα αυτών
των οργάνων ή συσκευών

Τμήμα XV

78
79
80
81

82
83

Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας
Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό
Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο
Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο
(Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση
στο εναρμονισμένο σύστημα)
Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο
Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο
Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο
Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνδέσεις.
Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές
Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας,
κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των
ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα
Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα

274
287
294
300
303

307
310
312

314
317
321

Τμήμα XIX

Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους

93 Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους

395

Τμήμα XX

325

353

Τμήμα XXI

εξαρτήματα των συσκευών αυτών

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και
μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή
Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους.
Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές
εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για
την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών
αυτών

393

94 Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής
και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζον
ται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες,
φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρό
μοια είδη. Προκατασκευές
397
95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή
αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματά τους
400
96 Τεχνουργήματα διάφορα
404

Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους. Συσκευές
εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαρα
γωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και

85

αυτών

Εμπορεύματα και προϊόντα διάφορα

Τμήμα XVI

συσκευών

Οργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματο
γραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και
συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών
των οργάνων ή συσκευών
379
91 Ωρολογοποιία
389
92 Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων

90

Μέταλλα κοινά και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά

72
73
74
75
76
77

Τμήμα XVIII

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων

Τμήμα XVII
97 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων
Υλικό μεταφορών

86 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες
γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σημα
τοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών
369

98 (Προορίζεται για ορισμενες ειδικες χρήσεις από τα συμ
βαλλόμενα μέρη)
99 (Προορίζεται για ορισμένες ειδικές χρήσεις από τα συμ
βαλλόμενα μέρη)

408

20. 7. 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 198/ 19

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος πραγματοποιεί
ται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές :

1 . Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο
ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των
κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω
κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω κλάσεων και σημειώσεων.
2. α) Κάθε αναφορά σ' ένα είδος μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν
είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται,
εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης
το πλήρες ή τελειωμένο είδος, ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγουμένων
διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολόγητο ή αποσυναρμολογη
μένο.
6) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμιγή
κατάσταση είτε αναμειγμένη ή και συνδιασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε
τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου
ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη, των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των
συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3 .
3 . Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες κλάσεις,
σ' εφαρμογή του κανόνα 2 6), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα
παρακάτω :
α) Η περισσότερο εξειδικευμένη κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των κλάσεων με
γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες κλάσεις καλύπτουν κάθε μία ένα
μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο
τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευα
σμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το
προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες, έστω και αν μία από αυτές δίνει μία
περισσότερο ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.
6) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες
ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που
παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν
μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος
που δίνει σ' αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.
γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τους
κανόνες 3α) ή 3 6), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση
μεταξύ των κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.

4. Τα εμπορεύματα 7^) η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους
κανόνες κατατάσσονται στην κλάση που αναφέρεται στα περισσότερο ανάλογα είδη.
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5 . Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και
οι ακόλουθοι κανόνες :

α) Οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και
τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο
είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη
για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που
κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη
συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.

6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες που περιέχουν
εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιεί
ται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών. Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι
υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται
κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.

6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα
σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων καθώς και
αναλογικά (ηΐUΐΗΐίS ΠHΐΐ3ΠCΐΪS), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να
συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων για τους
σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των κεφαλαίων.
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ΤΜΗΜΑ I

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σημειώσεις

1 . Kά3ε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά
ζώα αυτού του γένους ή είδους.

2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κά9ε αναφορά στην ονοματολογία των «ξεραμένων ή αποξεραμένων» προϊόντων καλύπτει ομοίως και
τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

; Σημείωση
ι 1 . Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση :

ί

α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των κλάσεων 03.01 , 03.06 ή 03.07·

ί

6) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 30.02·
γ) τα ζώα της κλάσης 95.08 .

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά :

01.01

— Άλογα :

li
li

0101.11
0101.19

0101.20

Άλλα

— Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους

Βοοειδή ζωντανά :

01.02

li

— — Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0102.10

— Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0102.90

- Άλλα

Χοιροειδή ζωντανά :

01.03
0103.10

li

— Αναπαραγωγής καθαρής φυλής
- Άλλα :

0103.91

Με 6όρος κατώτερο των 50

0103.92

Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg
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Κώδικας

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Προθατοενδή και αιγοειδή, ζωντανά :

01.04

\
li

0104.10

— Προθατοειδή

0104.20

- Αιγοειδή

Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια :

01.05

— Με βάρος που δεν ξεπερνάει τα 185 £ .*
0105.11

0105.19

\

Πετεινοί και κότες
- - Άλλα
- Αλλα :

\
01.06

20 . 7 . 87

,

0105.91

Πετεινοί και κότες

0105.99

Άλλα

0106.00

Άλλα ζώα ζωντανά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ
Σημείωση
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) όσον αφορά τις κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση·

6) τα έντερα, τις κύστεις και τα στομάχια ζώων (κλάση 05.04), ούτε το αίμα ζώων (κλάση 05.1 1 ή 30.02)·
γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 02.09 (κεφάλαιο 1 5).

Κλάση

Κώδικας

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη :

02.01

li

0201.10

— Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

0201.20

— Άλλα τεμάχια με κόκαλα

0201.30

— Χωρίς κόκαλα

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα :

02.02

li
li

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

0202.10

— Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

0202.20

— Άλλα τεμάχια με κόκαλα

0202.30

— Χωρίς κόκαλα

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα :

02.03

— Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη :

li

0203.11
0203.12
0203.19

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

— — Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα
Άλλα

— Κατεψυγμένα :

||
||
li

0203.21

— — Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

0203.22

— — Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

0203.29

Άλλα

Κρέατα προθατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα :

02.04
0204.10

— Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
— Άλλα κρέατα προθατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη :

li

0204.21

— — Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

0204.22

— — Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

\

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

0204.23

— — Χωρίς κόκαλα

0204.30

— Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα
— Άλλα κρέατα προθατοειδών, κατεψυγμένα:

0204.41

02.05

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

0204.42

— — Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

0204.43

— — Χωρίς κόκαλα

0204.50

— Κρέατα αιγοειδών

0205.00

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊ
δουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα :

02.06

0206.10

— Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
— Βοοειδών, κατεψυγμένα :

II
II

0206.21

— — Γλώσσες

0206.22

— — Συκώτια

0206.29
0206.30

Άλλα

— Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
— Χοιροειδών, κατεψυγμένα :

II
II

II

0206.41

— — Συκώτια

0206.49

— — Άλλα

0206.80

— Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0206.90

— Άλλα, κατεψυγμένα

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών

02.07

της κλάσης 01.05 :
0207.10

— Πουλερικά μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
— Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα :

II
II

0207.21

— — Πετεινοί και κότες

0207.22

— — Γάλοι και γαλοπούλες

0207.23

— — Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες

— Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συκώτια), νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη :

II

0207.31
0207.39

— — Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας
Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/25

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών άλλα από τα συκώτια, κατεψυγμένα:

||
li

0207.41

— — Από πετεινούς ή κότες

0207.42

— — Από γάλους ή γαλοπούλες

0207.43

— — Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες

0207.50

— Συκώτια πουλερικών, κατεψυγμένα

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

02.08
Il

Il

||
li
02.09

0208.10

— Κουνελιών ή λαγών

0208.20

— Πόδια βατράχων

0208.90

- Άλλα

0209.00

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένα, νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά.
Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων :

02.10

— Κρέατα χοιροειδών :
0210.11

— — Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

0210.12

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) —εη(Γε1απΐCS —και τεμάχια αυτής

li

0210.19

Άλλα

li

0210.20

— Κρέατα βοοειδών

0210.90

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα
σφαγίων

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 198/26
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Σημείωση

I. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα θαλάσσια θηλαστικά (κλάση 01.06) και τα κρέατά τους (κλάσεις 02.08 ή 02.10)·

6) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συκώτια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα
ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή λόγω της φύσης τους ή της
κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5)· τα αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες)
προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
(κλάση 23.01)·

γ) το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 16.04).

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Ψάρια ζωντανά:

03.01
0301.10

/

— Ψάρια γιο διακόσμηση
— Άλλα ψάρια ζωντανά :

||
||
li

0301.91

— — Πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki , Salmo aguabonita, Salmo gilae)

0301.92

— — Χέλια (Anquilla spp.)

0301.93

— — Κυπρίνοι

0301.99

Άλλα

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της

03.02

κλάσης 03.04 :
— Σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:

li

0302.11

Πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki , Salmo aguabonita, Salmo gilae)

0302.12

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη
(Hucho hucho)

0302.19

Άλλα

— Πλατύψαρα (Pleuronectidés, Bothidés, C)ΊΐΟ§1ΘSSΊ(IΈS, Soléidés, Scophthalmidés και Citharidés), με
εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:

li
Il

0302.21

Γλωσσοειδή (Reinhardtius Hΐρρ0§ΐ0SS0ίάεS, Hίρρο§1θSSUS hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0302.22

Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

0302.23
0302.23
0302.29

— — Γλώσσες (Solea spp.)
Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/27

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

— Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (lystaos ή bonites) [Enthynnus (R8ίSUWοηUS) pelamisl, με
εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα :

Il
\\
li
\\
\\

0302.31

Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

0302.32

Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (ΤΙΐUηηUS albacares)

0302.33

— — Παλαμίδες (listaos ή bonites)
Άλλοι

0302.39
0302.40

— Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

0302.50

— Μπακαλιάροι ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρματα

— Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:

Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), ψρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus

0302.61

sprattus)

li

0302.62

— — Καλλαρίες ( Melanogrammus aeglefinus )

0302.63

— — Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

0302.64

— — Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber 8USίΓ8ΐ&SΪCUS, Scomber japonicus)
Σκουαλίδες

0302.65
0302.66

li

— — Χέλια (Anquilla spp.)
Άλλα

0302.69
0302.70

— Συκώτια, αυγά και σπέρματα

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 03.04 :

Ό3.03
0303.10

— Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
— Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα :

0303.21

li

— — Πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

0303.22

Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

0303.29

Άλλα

— Πλατύψαρα (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés και Citharidés), με
εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:

li
||

0303.31

— — Γλωσσοειδή (RεΐηH3πKΪUS hippoglossoides , Hippoglossus Hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0303.32

— — Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)
Γλώσσες (Solea spp.)

0303.33

spp.)
0303.39

Άλλα

— Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaoç ή bonites) ( Euthynnus (K3ΐSUWοηιΐS) pelamisl], με
εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα :
0303.41

Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus 3ΐ3ΐιιη§3)

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Aρι3. L 198/28

Κλάση

Κώδικας

II

0303.43
0303.49

II

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

0303.42

20 . 7 . 87

Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus 3ΐI)HC3ΓεS)
— — Παλαμίδες (listaos ή bonites)
"Αλλοι

0303.50

— Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγό και σπέρματα

0303.60

— Μπακαλιάροι (Gadus morhua , Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρματα

— Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:

I

0303.71

— — Σαρδέλες (S&π1ίη& pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες ( Sprattus
sprattus)

0303.72

— — Καλλαρίες (Mε1&ηο£Γ&ηιιηιΐS 3ε§1εΠηUS)

0303.73

— — Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

0303.74

— — Σκουμπριά ( Scomber scombrus, Sοοιη5CΓ 3USIΓ31ΗSΪCUS , Scomber japonicus)

0303.75

— — Σκουαλίδες

0303.76

— — Χέλια (Anquilla spp.)

0303.77

— — Λουράκια (λύκοι) (Dicentrarchus 1&1>Γ3X, Dicentrarchus punctatus)

0303.78

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

«

II
II

0303.79

II

0303.80

Άλλα

— Συκώτια, αυγά και σπέρματα

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

03.04

κατεψυγμένα :

II

0304.10

— Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0304.20

— Φιλέτα κατεψυγμένα

0304.90

- Άλλα

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων :

03.05

0305.10

— Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων

0305.20

— Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη

0305.30

— Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη αλλά όχι καπνιστά
— Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα:

I

II

0305.41

— — Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη
(Hucho hucho)

0305.42

0305.49

— — Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/29

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά :
0305.51
0305.59

— — Μπακαλιάροι ( Gadus morhua , Gadus Ο§3C, Gadus macrocephalus)
Άλλα

— Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άλμη :

||
\\
||
||

0305.61
0305.62

Ρέγγες (C1ιιρε& harengus , Clupea pallasii)
— — Μπακαλιάροι ( Gadus morhua , Gadus ogac, Gadus macrocephalus )

0305.63

Γαύροι (Engraulis spp.)

0305.69

Άλλα

Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα
σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή

03.06

σε άλμη :
— Κατεψυγμένα :

||
||
li
li

0306.11

— — Καραβίδες ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jassus spp.)

0306.12

— — Αστακοί ( Homarus spp.)

0306.13
0306.14

0306.19

Γαρίδες
— — Καβούρια
Άλλα

— Μη κατεψυγμένα:

||

\\

0306.21

— — Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jassus spp.)

0306.22

— — Αστακοί ( Homarus spp.)

0306.23

— — Γαρίδες

0306.24

— — Καβούρια

0306.29

Άλλα

Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακό
στρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα,
αλατισμένα ή σε άλμη :

03.07

0307.10

— Στρείδια

— Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten :

\\

0307.21
0307.29

— — Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Άλλα

— Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):

li

0307.31

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307.39

Άλλα

Aρι3. L 198/30

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

20 . 7 . 87

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

— Σουπιές (Sepia officialis, Rossia ηΐ8CΓθSθΐη&) και σεπιόλες (Sepiola spp.). Καλαμάρια γενικά (Omma
strephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

||

0307.41

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307.49

Άλλα

— Χταπόδια (Octopus spp.):

Il
Il

0307.51

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307.59

Άλλα

0307.60

— Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά
- Άλλα :

||

0307.91

0307.99

— — Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Άλλα

20 . 7 . 87·

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1 . Θεωρείται ως «γάλα» το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.

2. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να
κατατάσσονται στην κλάση 04.06 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:

α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξερό εκχύλισμα, 5 % ή περισσότερο·
6) έχουν περιεκτικότητα σε ξερό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 85 %·
γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.

Κλάση

*

Κώδικας

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή
άλλα γλυκαντικά :

04.01

I

Περιγραφή εμπορευμάτων "

E.Σ.

0401.10

— Περιεκτικότητας κατά 6άρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 %

0401.20

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

0401.30

— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6 %

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

04.02

κών :
0402.10

— Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν
υπερβαίνει το 1,5 %
— Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που
υπερβαίνει το 1,5 Η :

||

0402.21
0402.29

— — Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Άλλα
- Άλλα :

||

0402.91

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0402.99

Άλλα

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

04.03

άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου :
0403.10

— Γιαούρτια

0403.90

— Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κώδικας

Κλάση
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη 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 :

04.04

||
||
04.05

0404.10

— Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0404.90

- Άλλα

0405.00

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος

I

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί :

04.06
0406.10

- Τυριά νωπά (στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος) που δεν έχουν υποστεί ζύμωση και
πηγμένο γάλα για τυρί

||
li
||
04.07

0406.20

— Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου

0406.30

— Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη

0406.40

— Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα

0406.90

— Άλλα τυριά

0407.00

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα
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

04.08

ή άλλων γλυκαντικών :
— Κρόκοι αυγών :

I

0408.11
0408.19

— — Αποξεραμένοι
Άλλοι
- Άλλα :

\
I

0408.91
0408.99

— — Αποξεραμένα
Άλλα

04.09

0409.00

Μέλι φυσικό

04.10

0410.00

Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξεραμένο) και από τα έντερα, τις κύστεις και τα στομάχια ζώων,
ολόκληρα ή σε τεμάχια *

6) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 05.05 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια
απορρίμματα από ακατέργαστα δέρματα της κλάσης 05.1 1 (κεφάλαια 41 ή 43)·
γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίμματά τους (τμήμα XI)·
δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (κλάση 96.03).

2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τεντωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοπο9ετη9εί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως
τρίχες κεφαλής ανδρώπου ακατέργαστες (κλάση 05.01 ).

3 . Στην ονοματολογία θεωρείται ως «ελεφαντόδοντο» η ύλη που παίρνεται από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου
ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.
4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως «χοντρότριχες» οι τρίχες χαίτης ή ουράς μονόπλων ή βοοειδών.

Κλάση

05.01

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

0501.00

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα
τριχών κεφαλής ανθρώπου

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία.

05.02

Απορρίμματα των τριχών αυτών :

05.03

0502.10

— Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών

0502.90

— Άλλα

0503.00

Χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και
σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα

05.04

0504.00

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 διατήρηση τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών :

05.05

li

Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών

0505.10

— Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Πούπουλα

0505.90

- Άλλα

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι
όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα

05.06

από αυτές τις ύλες :

\\

0506.10

— Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ

Επίσημη Εφηιιερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

I

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

0506.90

20 . 7 . 87

- Άλλα

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 απορρίμ

05.07

ματα από αυτές τις ύλες :

05.08

0507.10

— Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο

0507.90

- Άλλα

0508.00

Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα.

Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα

ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους
05.09

0509.00

Σπόγγοι φυσικοί, ζωικής προέλευσης

05.10

0510.00

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο) καστόριο, ζήθεθο και μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω και αποξεραμένη.
Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτι
κών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο
προσωρινό.

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη
ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου :

05.11

0511.10

— Σπέρμα ταύρου
— Άλλα :

I

0511.91

— — Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του
κεφαλαίου 3

0511.99

Άλλα
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ΤΜΗΜΑ II

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημείωση

1 . Στο τμήμα αυτό, η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων» (πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή
κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει
το 3 % κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΦΥΓΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Σημειώσεις

1 . Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της κλάσης 06.01 , το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που
προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δενδροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται, όμως,
από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7 .
2. Οι ανθοδεσμες, τα κάνιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλώματα των κλάσεων 06.03 ή 06.04
και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλητές συνθέσεις και
τους παρόμοιους μικρούς πίνακες της κλάσης 97.01 .

Κλάση

Κώδικας

/

E.Σ.

Περιγραφή εμπορευμάτων

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε
βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της

06.01

κλάσης 12.12 :

0601.10

— Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες 6ολ6οειδεIς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη

0601.20

— Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά
φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου

'Αλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό
(φύτρα) μανιταριών :

06.02

||

0602.10

— Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια

0602.20

— Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη

0602.30

— Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη

0602.40

— Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη
— Άλλα :

\\

0602.91

Λευκό (φύτρα) μανιταριών

0602.99

Άλλα
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα,
λευκασμένα, θαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα :

06.03

0603.10

— Νωπά

0603.90

- Άλλα

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 παρασκευασμένα :

06.04

0604.10

— Βρύα και λειχήνες
- Άλλα :

\I
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0604.91

— — Νωπά

0604.99

Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της κλάσης 12.14.

2. Στις κλάσεις 07.09, 07.10, 07.1 1 και 07.12, ο όρος «λαχανικά» περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τρούφες, τις ελιές, την
κάππαρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (Zea mays V3Γ. saccharata), τις πιπεριές του γένους
C3ρSΐCUπι ή του γένους Pimenta, το μάραθο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαϊντανός, το χαιρέφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο
και η καλλιεργημένη μαντζουράνα (Majorana hortensis ή Origanum majorana).

3. Η κλάση 07.12 περιλαμβάνει όλα τα ξερά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις κλάσεις 07.01 μέχρι 07.1 1 , με εξαίρεση :
.

α) τα ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λοβό (κλάση 07.13)·

β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις κλάσεις 1 1.02 μέχρι 1 1.04·
γ) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και νιφάδες από πατάτες (κλάση 1 1.05)·

δ) τα αλεύρια και σιμιγδάλια των ξερών λοβοφόρων λαχανικών της κλάσης 07.13 (κλάση 1 1.06).

4. Οι πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta αποξεραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, αποκλείονται, εντούτοις, από το
κεφάλαιο αυτό (κλάση 09.04).

Κλάση

Κώδικας

Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη :

07.01

07.02

0701.10

— Για σπορά

0701.90

— Άλλες

0702.00

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη :

07.03

!!

0703.10

— Κρεμμύδια και ασκαλώνια

0703.20

— Σκόρδα

0703.90

— Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του
γένους Brassica , νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη :

07.04

li

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

0704.10

— Κουνουπίδια και μπρόκολα

0704.20

— Λαχανάκια Βρυξελλών

0704.90

- Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε. Σ.

Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια ( Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη :

07.05

— Μαρούλια :
0705.11

— — Στρογγυλά

0705.19

Άλλα

— Ραδίκια :

li

0705.21

— — Ραδίκι witloof (Cichorium intybus ν »Γ. foliosum)

0705.29

— — Άλλα

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτα, (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και
παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη :

07.06

\\
07.07

0706.10

— Καρότα και γογγύλια

0706.90

- Άλλα

0707.00

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοθό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη :

07.08
0708.10

— Μπιζέλια (Pisum S3ΐΐνUΐπ)

0708.20

— Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708.90

— Άλλα λαχανικά λοβοφόρα

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη :

07.09
0709.10

— Αγκινάρες

0709.20

— Σπαράγγια

0709.30

— Μελιτζάνες

0709.40

— Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα
— Μανιτάρια και τρούφες :

0709.51
0709.52

— — Μανιτάρια
Τρούφες

0709.60

— Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta

0709.70

— Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)

0709.90

- Άλλα

Λαχανικά, άθραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, καταψυγμένα :

07.10
0710.10

— Πατάτες

— Λαχανικά λοθοφόρα, με ή χωρίς λοθό :

li

0710.21

Μπιζέλια (Pisum sativum)
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. ί 198/39

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

0710.22

— — Φασόλια (Vigna spp., ΡΙΐ3$εο1ιΐ8 spp.)

0710.29

— — Άλλα

0710.30

— Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)

0710.40

— Γλυκό καλαμπόκι

0710.80

— Άλλα λαχανικά

0710.90

— Μείγματα λαχανικών

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (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
διατήρηση τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται :

07.11

0711.10

— Κρεμμύδια

0711.20

— Ελιές

0711.30

— Κάππαρη

0711.40

— Αγγούρια και αγγουράκια

0711.90

— Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι
αλλιώς παρασκευασμένα :

07.12

0712.10

— Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες

0712.20

— Κρεμμύδια

0712.30

— Μανιτάρια και τρούφες

0712.90

— Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα :

07.13
0713.10

— Μπιζέλια (Pisum $3ίΐνιιπι)

0713.20

— Ρεδίθια

— Φασόλια (Vigna spp., ΡΗα$εο1ιι$ spp.):
0713.31

— — Φασόλια των ειδών Vigna mungo (ί.) Hepper ή νί§π3 Γ3άΐ3(3 (ί,.) Wilczek

0713.32

— — Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Ρϋ3$6θ1ιι$ ή νΐ§π3 3η£ΐιΐ3π$)

0713.33

— — Φασόλια κοινά (ΡΗ3$θο1ιΐ8 vulgaris)

0713.39

— — Άλλα

0713.40

— Φακές

0713.50

— Κουκιά (Vicis faba var. mejor) και λαχούρια (φάβα) (Vicia fabs var. equina και Vicia faba var. minor)

0713.90

- Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανΦου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και
παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή αποξεραμένα,
έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα

07.14

των Μολλούκων (αρτόδενδρου):

\\

20 . 7 . 87

0714.10

— Ρίζες μανιόκας

0714.20

— Γλυκοπατάτες

0714.90

- Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και·τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.

2 . Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις ίδιες κλάσεις με τα ανάλογα νωπά.

Κλάση

Κώδικας

Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και
χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους :

08.01

\\

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

0801.10

— Καρύδια κοκοφοινίκων

0801.20

— Καρύδια Βραζιλίας

0801.30

— Καρύδια ανακαρδιοειδών

Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους :

08.02

— Αμύγδαλα :
0802.11

Με κέλυφος

0802.12

Χωρίς κέλυφος
— Φουντούκια (C017IUS spp.):

0802.21
0802.22

Με κέλυφος

— — Χωρίς κέλυφος
— Καρύδια κοινά :

li
08.03

0802.31

— — Με κέλυφος

0802.32

— — Χωρίς κέλυφος

0802.40

— Κάστανα (Castenea spp.)

0802.50

— Φιστίκια

0802.90

- Άλλα

0803.00

Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και §ογ3V6S, μάγγες και μαγγούστες,
νωπά ή ξερά :

08.04

0804.10

— Χουρμάδες

0804.20

— Σύκα

0804.30

— Ανανάδες

Επίσημη Εφηιιερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

li

0804.40

— Αχλάδια της ποικιλίας avocats

0804.50

— Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγοόστες

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά :
0805.10

— Πορτοκάλια

0805.20

— Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas). Κλημαντίνες (clémentines),
wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

0805.30

— Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia)

0805.40

— Φράπες και γκρέιπ-φρουτ

0805.90

- Άλλα

Σταφύλια, νωπά ή ξερά :

08.06

\\

0806.10

— Νωπά

0806.20

— Ξερά (σταφίδες)

Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά :

08.07

li

0807.10

— Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια)

0807.20

— Καρποί παπαίας

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά :

08.08
0808.10

— Μήλα

0808.20

— Αχλάδια και κυδώνια

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 1)ηΐ£ηοηS και nectarines),
δασμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά :

08.09

li
l.\

||

0809.10

— Βερίκοκα

0809.20

— Κεράσια

0809.30

— Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines)

0809.40

— Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά :

08.10

li
li
li
li

0810.10

— Φράουλες

0810.20

— Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα

0810.30

— Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (C3SSΪS)

0810.40

— Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους V3CCίηίιιιη

0810.90

— Άλλα

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, καταψυγμένα, έστω και με
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών :

08.11

li

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

08.05

li
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0811.10

— Φράουλες
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Κλάση

Κώδικας

0811.20

— Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους

0811.90

- Άλλα

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 διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται :
0812.10

— Κεράσια

0812.20

— Φράουλες

0812.90

- Άλλα

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 08.01 μέχρι 08.06. Γ ίγματα
αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού :

08.13

||
08.14

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

08.12

\\
li

Αριθ. L 198/43

0813.10

— Βερίκοκα

0813.20

— Δαμάσκηνα

0813.30

- Μήλα

0813.40

— Άλλοι καρποί και φρούτα

0813.50

— Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού

0814.00

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές,
καταψυγμένες, 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

Αριθ. L 198/44
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΪ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Σημειώσεις

1 . Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 κατάσσονται ως εξής :

α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή·
6) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών κλάσεων κατατάσσονται στην κλάση 09.10.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 [στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα
παραπάνω στοιχεία α) και 6)] έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους εφόσον τα μείγματα που παίρνονται
μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθεμιά απ' αυτές τις κλάσεις. Στην
αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό· υπάγονται στην κλάση 21.03 εφόσον αποτελούν σύνθετα
αρτύματα ή καρυκεύματα.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία « de cubèbe» (Piper cubeba) ούτε τα άλλα προϊόντα της κλάσης
12.11 .

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

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 :

09.01

— Καφές μη καβουρντισμένος :

I

0901.11

— — Με καφεΐνη

0901.12

— — Χωρίς καφεΐνη

— Καφές καβουρντισμένος :
0901.21

— — Με καφεΐνη

0901.22

— — Χωρίς καφεΐνη

0901.30

— Κελύφη και φλούδες καφέ

0901.40

— Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ

09.02

Τσάι :
0902.10

— Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3
1*8

09.03

0902.20

— Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία

0902.30

— Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο
που δεν υπερβαίνει τα 3

0902.40

— Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με άλλη συσκευασία

0903.00

Ματέ

J

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κώδικας

Κλάση

Αριθ. L 198/45

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή

09.04

θρυμματισμένα ή σε σκόνη :
— Πιπέρι :

li
I
09.05

0904.11

— — Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη

0904.12

— — Θρυμματισμένο ή σε σκόνη

0904.20

— Πιπέρια αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0905.00

Βανίλια

Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου :

09.06

li
I
09.07

0906.10

— Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

0906.20

— Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0907.00

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)

Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων :

09.08

\\
I

0908.10

— Μοσχοκάρυδα

0908.20

— Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

0908.30

— Καρποί αμώμων και καρδαμώμων

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου,
αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου):

09.09

I

I

0909.10

— Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή

0909.20

— Σπέρματα κορίανδρου

0909.30

— Σπέρματα κύμινου

0909.40

— Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου)

0909.50

— Σπέρματα μάραθου ή κέδρου (αρκεύθου)

Ζιγγίθερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι. Φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά :

09.10

li
||
\\

0910.10

— Ζιγγίθερι

0910.20

— Κρόκος (ζαφορά)

0910.30

— CUΓCUΠ13

0910.40

— Θυμάρι. Φύλλα δάφνης

0910.50

— CUΓI7

— 'Αλλα μπαχαρικά :
0910.91
*

0910.99

— — Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο 6) του κεφαλαίου αυτού
: Άλλα

Αριθ. L 198/46
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημειώσεις
1 . α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων του κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν
σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια.

6) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν ξεφλουδιστεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι
αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να
παραμένει στην κλάση 10.06.

2. Η κλάση 10.05 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (κεφάλαιο 7).
Σημείωση διάκρισης

1 . Θεωρείται ως «σιτάρι σκληρό» το σιτάρι του είδους Triticum durum και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του
Triticum durum και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων.

Κλάση

Κώδικας

Σιτάρι και σμιγάδι :

10.01

li
||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

1001.10

— Σιτάρι σκληρό

1001.90

- Άλλα

10.02

1002.00

Σίκαλη

10.03

1003.00

Κριθάρι

10.04

1004.00

Βρώμη
Καλαμπόκι :

10.05

li
l .\

1005.10

— Γιο σπορά

1005.90

- Άλλο

Ρύζι :

10.06

10.07

1006.10

— Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι ρα(1(1γ)

1006.20

— Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι C3Γ§ο ή ρύζι brun)

1006.30

— Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο

1006.40

— Ρύζι σε θραύσματα

1007.00

Σόργο σε κόκκους

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά :

10.08
1008.10

— Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι)
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Κλάση

||

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

1008.20

- Κεχρί

1008.30

— Κεχρί το μακρό

1008.90

— Άλλα δημητριακά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ.
ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΓΓΑΡΙ

Σημειώσεις
1 . Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό :

α) οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (κλάση 09.01 ή 21.01 , ανάλογα με την
περίπτωση)·

6) τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της κλάσης 19.0 1 ·
γ) οι νιφάδες καλαμποκιού (κορν φλέικς) και άλλα προϊόντα της κλάσης 19.04·

δ) τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 20.01 , 20.04 ή 20.05·
ε) τα φαρμακευτικά προϊόντα (κεφάλαιο 30)·

ζ) τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αρωματοποιίας ή καλλωπισμού ή καλλυντικών
παρασκευασμάτων (κεφάλαιο 33).

2 . Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο
κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξερό προϊόν : '

α) περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολωσιμετρική μέθοδο Ewers) που υπερβαίνει
εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2·

6) περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που
μνημονεύεται στη στήλη 3 .

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην κλάση 23.02.

Β) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις κλάσεις 11.01 ή 11.02
όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο
που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι
από το δημητριακό.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις κλάσεις 1 1.03 ή 1 1.04.

Είδος δημητριακού

Περιεκτικότητα
σε άμυλο

Περιεκτικότητα
σε τέφρες

Ποσοστό διέλευσης μέσα από κόσκινο
με άνοιγμα 6ρόχων
315 μικρόμετρα
(microns)

500 μικρόμετρα
(microns)

(4)

(5)

(2)

(3)

Σιτάρι και σίκαλη

45 %

2,5 %

80%

Κριθάρι

45%

3

%

80%

Βρώμη

45%

5

%

80%

Καλαμπόκι και σόργο σε
κόκκους

45 %

2

%

(D

—

Ρύζι

45%

1,6%

80%

Φαγόπυρο το εδώδιμο
(μαύρο σιτάρι)

45%

4

80%

%

—

—

—

90%
—

—
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3 . Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 11.03 , θεωρούνται ως «πλιγούρια» και «σιμιγδάλια» τα προϊόντα που παίρνονται από το σπάσιμο
των κόκκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο :

α) τα προϊόντα καλαμποκιού πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων,
σε αναλογία τουλάχιστο 95 % κατά βάρος·

6) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων
1,25 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95 % κατά βάρος.

Κλάση

11.01

Κώδικας

1101.00

Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού
Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού :

11.02

\

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

1102.10

— Αλεύρι σίκαλης

1102.20

— Αλεύρι καλαμποκιού

1102.30

— Αλεύρι ρυζιού

1102.90

- Άλλα

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά :

11.03

— Πλιγούρια και σιμιγδάλια :
1103.11

li

X 1103.12

— — Σιταριού
Βρώμης

1103.13

— — Καλαμποκιού

1103.14

Ρυζιού

1103.19

— — Άλλων δημητριακών
— Συσσωματώματα με μορφή σβόλων :

\

1103.21

— — Σιταριού

1103.29

— — Άλλων δημητριακών

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμέ
νοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους,
τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 10.06. Φύτρα δημητριακών

11.04

ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα :
— Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες :

I

1104.11

ΚριΦαριού

1104.12

Βρώμης

1104.19

— — Άλλων δημητριακών

— Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του
περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι):
1104.21

Κριθαριού

1104.22

Βρώμης

Αριθ. L 198/50

Κλάση

li
li
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Κώδικας

1104.23

— — Καλαμποκιού

1104.29

— — Άλλων δημητριακών

1104.30

— Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα

Αλεύρι, σιμιγδάλι και νιφάδες από πατάτες :
1105.10

— Αλεύρι και σιμιγδάλι

1105.20

— Νιφάδες

Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια της κλάσης 07.13, από σάγο ή ρίζες ή κόνδυλους της
κλάσης 07.14. Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8 :

11.06

li
||

1106.10

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια της κλάσης 07.13

1106.20

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από σάγο, ρίζες ή κόνδυλους της κλάσης 07.14

1106.30

— Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη :

11.07

||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

11.05

\
\\
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1107.10

— Ακαβούρντιστη

1107.20

— Καβουρντισμένη

11 .08

Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη :
— Αμυλα κάθε είδους :
1108.11

— — Αμυλο σιταριού

1108.12

— — Αμυλο καλαμποκιού

1108.13

— — Αμυλο πατατών

1108.14

— — Αμυλο μανιόκας (cassave)

1108.19

— — Αλλα άμυλα κάθε είδους

li

1108.20

— Ινουλίνη

11.09

1109.00

Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

Σημειώσεις
1 . Τα καρύδια και αμύγδαλα φοίνικα, τα σπέρματα του βαμβακιού, του σελλικύπριου, του σουσαμιού, του σιναπιού, του κνήκου, τα
σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα karité, κυρίως, θεωρούνται, ως «σπέρματα ελαιώδη », σύμφωνα με την έννοια
της κλάσης 12.07 . Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των κλάσεων 08.01 ή 08.02 κα9ώς και οι ελιές (κεφάλαιο 7 ή κεφάλαιο 20).

2. Η κλάση 12.08 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει
αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τούς προστέθηκε ολικά ή μερικά το αρχικό τους λάδι.
Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
3 . Τα σπέρματα τεύτλων, χόρτων λιβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή οπωροφόρων δένδρων, βίκων (άλλων από
εκείνους του είδους Vicia faba) ή λούπινων, θεωρούνται ως «σπέρματα για σπορά» της κλάσης 12.09.
Αντίθετα, αποκλείονται από την κλάση αυτή, έστω και αν προορίζονται να χρησιμεύσουν για σπορά :
α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (κεφάλαιο 7)·
β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9·
γ) τα δημητριακά (κεφάλαιο 10)·
δ) τα προϊόντα των κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της κλάσης 12.11 .

4. Η κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών : βασιλικού, βούγλωσσου, ginseng (ιαπωνική
κάνναβη), ύσσωπου, γλυκόριζας, διαφόρων ειδών δυόσμου, δεντρολίβανου, απήγανου, φασκομηλιάς και αψι9ιάς.
Αντίθετα εξαιρούνται :
α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30·
β) τα είδη αρωματοποιίας και καλλωπισμού του κεφαλαίου 33·

γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα της κλάσης 38.08 .
5 . Για την εφαρμογή της κλάσης 12.12, ο όρος «φύκια» δεν καλύπτει :
α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της κλάσης 21.02·
β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της κλάσης 30.02·
γ) τα λιπάσματα των κλάσεων 31.01 ή 31.05 .

Κλάση

12.01

Κώδικας

1201.00

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα

Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:

12.02

\

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

1202.10

— Με κέλυφος

1202.20

— Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα
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Κλάση
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Κώδικας

'

E.Σ.

Περιγραφή εμπορευμάτων

12.03

1203.00

Κοπρά

12.04

1204.00

Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα

12.05

1205.00

Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμθης, έστω και σπασμένα

12.06

1206.00

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα

'Αλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα :

12.07

\
\

1207.10

— Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων

1207.20

— Σπέρματα βαμβακιού

1207.30

— Σπέρματα κίκεως

1207.40

- Σπέρματα σουσαμιού

1207.50

- Σπέρματα σιναπιού

1207.60

— Σπέρματα κνήκου
— Άλλα :

I

1207.91

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

1207.92

Σπέρματα karite

1207.99

Άλλα

Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα):

12.08

!!

1208.10

— Από κουκιά σόγιας

I

1208.90

— Άλλα

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά :

12.09

— Σπέρματα τεύτλων :
1209.11

Σπέρματα ζαχαρότευτλων

1209.19

Αλλα

— Σπέρματα χορτονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύτλων :

I
I

1209.21

Μηδικής

1209.22

Τριφυλλιού (Trifolium spp.)

1209.23

Φεστούκας (fétuque)

1209.24

Πόας της λειμώνιας (Poa ρΓ9ίεη$ί$ L.)

1209.25

Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium parenne L.)

1209.26

Φλέου του λειμώνιου

1209.29

Άλλα

1209.30

— Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους

20 . 7 . 87
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Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

- Άλλα :

||
I

1209.91
1209.99

— — Σπέρματα λαχανικών
Άλλα

Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων.

12.10

Λουπουλίνη :

I

1210.10

— Κώνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων

1210.20

— Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη

Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία,
την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και
κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη :

12.11

||

1211.10

— Ρίζες γλυκόριζας

1211.20

— Ρίζες πάνακος γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη)

1211.90

- Άλλα

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά ή ξερά, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια
και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχώριου,
μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή
του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :

12.12

\\

1212.10

— Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαρουπιών

1212.20

— Φύκια

1212.30

— Κουκούτσια και αμύγδαλα από βερίκοκα, ροδάκινα ή δαμάσκηνα
- Άλλα :

I

1212.91

— — Ζαχαρότευτλα

1212.92

Ζαχαροκάλαμα

||

1212.99

Άλλα

12.13

1213.00

Γογγύλια Σουηδίας, (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές
(foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια
κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων :

12.14

||

Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων

1214.10

— Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική .(luzerne)

1214.90

- Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

Σημείωση

1 . Η κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.
Αντίθετα, εξαιρούνται :

α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10 % κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρωτά (κλάση 17.04)·
6) τα εκχυλίσματα βύνης (κλάση 19.01)·

γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (κλάση 21.01)·
δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των
τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών (κεφάλαιο 22)·
ε) η φυσική καμφορά και η γλυκυρριζίνη και τα άλλα προϊόντα των κλάσεων 29.14 ή 29.38·

ζ) τα φάρμακα των κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των
παραγόντων του αίματος (κλάση 30.06)·
η) τα δεψικά ή βαφικά εκχυλίσματα (κλάση 32.01 ή 32.03)·

9) τα αιθέρια έλαια, υγρά ή πηγμένα, και τα ρητινοειδή, καθώς και τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα
αι9ερίων ελαίων (κεφάλαιο 33)·

ι) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέρκα, το guayule, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (κλάση 40.01 ).

Κλάση

Κώδικας

Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλσαμα, φυσικά :

13.01

\
Il

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

1301.10

— Γομαλάκα

1301.20

— Γόμα αραβική

1301.90

-• Αλλα

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και
άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα :

13.02

— Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά :

li
I

1302.11

— — Όπιου

1302.12

— — Γλυκόριζας

1302.13
1302.14

li
||

1302.19
1302.20

Λυκίσκου

— — Πυρέθρου και ριζών φυτών με retenone
Άλλα

— Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κώδικας

Κλάση
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα :
1302.31

— — Αγάρ-αγάρ

1302.32

— — Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα §U8ΓC€, έστω και τροποποιημένα

1302.39
«

Άλλα

Αριθ. L 198/56
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΛΕΚΤΙΚΕ! ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,
ΠΟΥ ΛΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1 . Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμα XI οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως
στην κλωστοϋφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατεργασία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική
επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.
2. Η κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έστω και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρογγυλεμένα άκρα,
λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, στιλβωμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών καλαμιών και παρόμοιων,
την ψύχα από το καλάμι του είδους rotin και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχιά του. Δεν υπάγονται στην κλάση αυτή τα λεπτά
τεμάχια, οι λεπίδες ή οι ταινίες από ξύλο (κλάση 44.04).
3 . Δεν υπάγεται στην κλάση 14.02 το ξυλόμαλλο (κλάση 44.05).
4. Δεν υπάγονται στην κλάση 14.03 οι παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (κλάση 96.03).

Κλάση

Κώδικας

14.01

I
\\
I

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

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

1401.20

— Καλάμια του είδους rotin

1401.90

- Άλλα

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγέμισμα (π.χ. καπόκ, τζίβα
φυτική, τζίβα θαλάσσια), έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες :

14.02

1402.10

— Καπόκ

- Άλλες :
1402.91
1402.99

14.03

li

— — Τζίβα φυτική
- Άλλες

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκουπών ή ψηκτρών
(π.χ. σόργο, πιασσάβα, αγριάδα, ιστλ), έστω και σε δέσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες :
1403.10

— Σόργο για σκούπες (Sorghum VUΐ§3ΓΒ V3Γ. technicum)

1403.90

- Άλλες

Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :

14.04
1404.10

— Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη

1404.20

— Χνούδι σπόρων βαμβακιού (Linters de coton)
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

1404.90

- Άλλα
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ΤΜΗΜΑ III

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗ! ΑΥΤΩΝ.
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

!

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

.

\

α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της κλάσης 02.09 *

Ι

6) το βούτυρο, το λίπος και το λάδι κακάου (κλάση 18.04)·

|

γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15 % προϊόντα της κλάσης 04.05 (κεφάλαιο 21 γενικά)·

;

δ) τα ινώδη κατάλοιπα (κλάση 23.01 ) και τα υπολείμματα των κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06·

ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωθεί, τα παρασκευασμένα κεριά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, ί
σε χρώματα επίχρισης, σε βερνίκια, σε σαπούνια, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού ή σε παρασκευ- |
άσματα καλλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI ·
}

ζ) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (κλάση 40.02).

|

2. Η κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (κλάση 15.10).

. !

|

3 . Η κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη και λάδια απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην κλάση στην οποία υπάγονται τα [

αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.

I

4. Οι πολτοί εξουδετερωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάθια ή μούργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών
οξέων και του εριολίπους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην κλάση 15.22.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

15.01

1501.00

Λίπος χοιρινό με την ονομασία «saindoux». Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα,
έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών

15.02

1502.00

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή λιωμένα έστω και με πίεση ή
που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών

15.03

1503.00

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενι
σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα :

15.04

li

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που
δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί, ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί

1504.10

— Λάδια από συκώτια ψαριών και τα κλάσματά τους

1504.20

— Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματα τους, άλλα από τα λάδια από συκώτια

1504.30

— Λίπη και λάδια θαλασσίων θηλαστικών και τα κλάσματά τους
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Κλάση

Κώδικας

15.06

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης :
1505.10

— Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη)

1505.90

- Άλλα

1506.00

'Αλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα
Σογέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα :

15.07

II

1507.10

— Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο

1507.90

- Άλλα

Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

15.08

II

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

15.05

II

Αριθ. L 198/59

1508.10

— Λάδι ακατέργαστο

1508.90

- Άλλα

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα :

15.09
1509.10

— Παρθένα

II

1509.90

- Άλλα

15.10

1510.00

Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενι
σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με
λάδια ή κλάσματα της κλάσης 15.09

Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα :

15.11

II
II

1511.10

— Λάδι ακατέργαστο

1511.90

- Αλλα

Αάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι

15.12

χημικώς μετασχηματισμένα :

— Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκοο και τα κλάσματά τους :

II

1512.11
1512.19

— — Λάδια ακατέργαστα
Άλλα

— Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του :
1512.21
1512.29

— — Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossipol)
Άλλα

Αάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα :

15.13

— Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του :
1513.11

Λάδι ακατέργαστο
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Κλάση
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Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

1513.19
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Άλλα

— Λάδια λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή 5&5&SSU και τα κλάσματά τους:

II

1513.21
1513.29

15.14

— — Λάδια ακατέργαστα
Άλλα

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμθης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα,
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα :
1514.10

— Λάδια ακατέργαστα

1514.90

- Άλλα

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους,

15.15

σταθερά, εστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα :
— Λινέλαιο και τα κλάσματά του :

II

1515.11
1515.19

— — Λάδι ακατέργαστο
Άλλα

— Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του :
1515.21

1515.29

II

— — Λάδι ακατέργαστο
Άλλα

1515.30

— Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του

1515.40

— Λάδι τούνγκ (3&Γ3SΪη) και τα κλάσματά του

1515.50

— Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του

1515.60

— Λάδι JοJοI)3 και τα κλάσματά του

1515.90

- Άλλα

15.16

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα

διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα :

1516.10

— Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους

1516.20

— Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους

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, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής
και τα κλάσματά τους της κλάσης 15.16:

15.18

1517.10

— Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης

1517.90

- Άλλα

1518.00

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή
ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή
αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 15.16. Μείγματα ή παρασκευά
σματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών

του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
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Κώδικας

Κλάση

15.19

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

>
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Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές
αλκοόλες βιομηχανικές :
— Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά:

Il

1519.11

— — Στεαιικό οξύ

1519.12

— — Ελαϊκό οξύ

||

1519.13

— — Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)

li

1519.19

\
li

1519.20

— Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα)

1519.30

— Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές

Γλυκερίνη, έστω και καθαρή. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες :

15.20

\
\

1520.10

— Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

1520.90

— Άλλη, στην οποία περιλαμβάνεται και η συνθετική γλυκερίνη

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος
κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα :

15.21

I
15.22

Άλλα

1521.10

— Κεριά φυτικά

1521.90

- Άλλα

1522.00

Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των
ζωικών ή των φυτικών κεριών

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ.
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1 . Στο τμήμα αυτό η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων» δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων,
σφαιριδίων κλπ., είτε συσσωματωμένα με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3 % κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα
ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3 .
2 . Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι,
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα
αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην
κλάση του κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα
παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 19.02 ούτε στα παρασκευάσματα των κλάσεων 21.03 ή 21.04.
Σημειώσεις των διακρίσεων

1 . Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602.10, θεωρούνται ως «παρασκευάσματα ομογενοποιημένα» τα τέλεια ομογενοποιημένα
παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για
διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβάινει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν
συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την
εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά
τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διάκριση 1602.10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες τις άλλες διακρίσεις της
κλάσης 16.02.

2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό όνομα
ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

Κλάση

16.01

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

1601.00

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρα
σκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος :

16.02

||

1602.10

— Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

1602.20

— Συκωτιών όλων των ζώων
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/63

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Πουλερικών της κλάσης 01.05 :

Il

1602.31

Γάλου

1602.39

Άλλα

— Χοιροειδών :

Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού

1602.41

II

1602.42

— — Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα

1602.49

16.03

1602.50

— Βοοειδών

1602.90

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων

1603.00

Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων
υδροβίων

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται

16.04

από αυγά ψαριού :
— Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά :

II
II
II
II
II
II
II
II
II

1604.11

— — Σολομοί

1604.12

— — Fέγγες

1604.13

Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδελόρεγγες

1604.14

— — Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.)

1604.15

Σκουμπριά

1604.16

— — Αντσούγιες

%

1604.20

— Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών

1604.30

— Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού

Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα :

16.05

II

II

Άλλα

1604.19

1605.10

— Καβούρια

1605.20

— Γαρίδες

1605.30

— Αστακοί

1605.40

— Άλλα μαλακόστρακα

1605.90

— Άλλα

Αριθ. L 198/64
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημείωση
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (κλάση 18.06)·

6) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα [άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (λεβυλόζη)] και τα άλλα
προϊόντα της κλάσης 29.40·

γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

Σημείωση των διακρίσεων

1 . Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701.11 και 1701.12, θεωρείται ως «ζάχαρη ακατέργαστη» η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος,
σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωσίμετρο κατώτερη των 99,5 .

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

17.01

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση :
— Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών:
1701.11

— — Από ζαχαροκάλαμο

1701.12

— — Από τεύτλα

- Άλλη :
1701.91

li

1701.99

— — Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών
Άλλη

'Αλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη

17.02

(λεβυλόζη), 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 :

li
\\

1702.10

— Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης

1702.20

— Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου

1702.30

— Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση,
λιγότερο από 20 Η φρουκτόζη

1702.40

— Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20 % συμπεριλαμβανομέ
νου έως 50 Η μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζη

li

1702.50

— Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

1702.60

— Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50
Η φρουκτόζη

1702.90

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο)

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/65

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης :

17.03
1703.10

— Μέλασες από ζαχαροκάλαμο

1703.90

— Άλλες

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):

17.04
1704.10

— Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη

1704.90

- Αλλα

Aρι9. L 198/66
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των κλάσεων 04.03 , 19.01 , 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ή 30.04.

2. Η κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

18.01

1801.00

Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα

18.02

1802.00

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου
Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη :

18.03

||
Il

1803.10

— Μη αποβουτυρωμένη

1803.20

— Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη

18.04

1804.00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

18.05

1805.00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο :

18.06
1806.10

— Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

1806.20

— Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2
είτε 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
— Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:

li

1806.31
1806.32

1806.90

— — Παραγεμισμένα
Μη παραγεμισμένα
- Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ,
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) με εξαίρεση τα παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20 % κατά
βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα
συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)·
β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάδε είδους (μπισκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων
(κλάση 23.09)·
γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως «αλεύρια» και «σιμιγδάλια» τα αλεύρια και σιμιγδάλια από δημητριακά του κεφαλαίου 1 1 και τα
άλλα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες φυτικής προέλευσης που υπάγονται σε άλλα κεφάλαια.

3 . Η κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 8 % κατά βάρος σκόνη κακάου ή είναι περιτυλιγμένα με
σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο της κλάσης 18.06.
4. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 19.04, η έκφραση «αλλιώς παρασκευασμένα» σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί
επεξεργασία ή παρασκευή πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11 .

Κλάση

Κώδικας

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή
εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 %
κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από
προϊόντα των κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε
αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :

19.01

I

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

1901.10

— Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

1901.20

— Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της
κλάσης 19.05

II

1901.90

- Άλλα

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, κανελόνια.
Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο :

19.02

— Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα :

II

1902.11

1902.19

II

— — Που περιέχουν αυγά
Άλλα

1902.20

— Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα)

1902.30

— Άλλα ζυμαρικά εν γένει

1902.40

— Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους)

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

19.03

Κώδικας

1904.10

— Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη

1904.90

- Άλλα

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 :

19.05

I
li

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμθων,
κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές
Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε
νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς
παρασκευασμένα :

19.04

||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

1903.00

20 . 7 . 87

1905.10

— Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Knäckebrot»

1905.20

— Ψωμί με καρυκεύματα

1905.30

— Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες

I

1905.40

— Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα

\

1905.90

- Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα
κεφάλαια 7, 8 ή 11·
6) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα,
ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)·
γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της κλάσης 21.04.
2. Δεν υπάγονται στις κλάσεις 20.07 και 20.08 οι πηκτές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδάλου και τα παρόμοια
προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (κλάση 18.06).
3. Οι κλάσεις 20.01 , 20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του κεφαλαίου 7 ή των κλάσεων 11.05 ή
11.06 (άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με
μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α).
4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξερό εκχύλισμα είναι 7 % ή περισσότερο υπάγονται στην
κλάση 20.02.
5. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 20.09, θεωρούνται ως «χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης», οι χυμοί
των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5 % vol.

Σημειώσεις διακρίσεων

1 . Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005.10, θεωρούνται ως «λαχανικά ομογενοποιημένα» τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευ
άσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο
που δεν υπερβάινει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που
προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για
άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005.10
έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 20.05.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007.10, θεωρούνται ως «παρασκευάσματα ομογενοποιημένα» τα τέλεια ομογενοποιημένα
παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με
περιεχόμενο που δεν υπερβάινει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που
προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για
άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007.10

έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 20.07.

Κλάση

Κώδικας

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με
ξίδι ή οξικό οξύ :

20.01

||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

2001.10

— Αγγούρια και αγγουράκια

2001.20

— Κρεμμύδια

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

2002.10

— Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια

2002.90

- Άλλες

Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ :

20.03

\
li

2003.10

— Μανιτάρια

2003.20

— Τρούφες

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα :

20.04
2004.10

— Πατάτες

2004.90

— Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγ
μένα :

20.05

\

- Άλλα

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ :

20.02

I

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

2001.90
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2005.10

— Λαχανικά ομογενοποιημένα

2005.20

— Πατάτες

2005.30

— Ξινολάχανο

2005.40

— Μπιζέλια (Pisum sativum)

— Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):

I

2005.51

2005.59

\
li
20.06

— — Φασόλια σε σπόρους
Άλλα

2005.60

— Σπαράγγια

2005.70

- Ελιές

2005.80

— Γλυκό καλαμπόκι (Z«2 ηΐ3γS var. S 2 CC 1ι2γη I η)

2005.90

— Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών

2006.00

Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγι
σμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση)

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται
από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών :

20.07

2007.10

— Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα
- Άλλα :

II

2007.91

Εσπεριδοειδή

2007.99

Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

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 :

20.08

— Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους :

II
II
II
II
II
II
II

2008.11

— — Αράπικα φιστίκια

2008.19

— — Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα

2008.20

— Ανανάς

2008.30

— Εσπεριδοειδή

2008.40

— Αχλάδια

2008.50

— Βερίκοκα

2008.60

— Κεράσια

2008.70

— Ροδάκινα

2008.80

— Φράουλες

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2008.19 :

II
II

2008.91

— — Καρδιές φοινίκων

2008.92

— — Μείγματα

2008.99

Άλλα

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών :

20.09

— Χυμοί πορτοκαλιού :

II
II
II
II
II
II
II
II

2009.11

— — Κατεψυγμένοι

2009.19

— — Άλλοι

2009.20

— Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ

2009.30

— Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς

2009.40

— Χυμοί ανανά

2009.50

— Χυμοί ντομάτας

2009.60

— Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών)

2009.70

— Χυμοί μήλων

2009.80

— Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού

2009.90

— Μείγματα χυμών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα μείγματα λαχανικών της κλάσης 07.12·

β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (κλάση 09.01)·
γ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10·

δ) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από
20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα
υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)·

ε) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, των οποίων ο κατ' όγκο
αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του κεφαλαίου 22) υπερβαίνει το 0,5 % vol (κλάση 22.08)·
ζ) τις ζύμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των κλάσεων 30.03 ή 30.04·
η) τα παρασκευασμένα ένζυμα της κλάσης 35.07 .

2. Τα εκχυλίσματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην κλάση 21.01 .
3 . Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 21.04, θεωρούνται ως «σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής» τα παρασκευά
σματα που αποτελούνται από ένα τέλεια ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά,
φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν
υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται,
ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα
παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσοτήτα, ορατά τεμάχια.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

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

21.01

υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών :
2101.10

— Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα,
αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ

2101.20

— Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα
εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με 6άση το τσάι ή το ματέ.

2101.30

— Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και
συμπυκνώματα αυτών

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα
εμβόλια της κλάσης 30.02). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:

21.02

li
li

2102.10

— Ζύμες ενεργές

*

2102.20

— Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί

2102.30

— Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες
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Κλάση

Κώδικας

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύν
θετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη :
2103.10

— Σάλτσα σόγιας

2103.20

— Tomato ketchup (κέχσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας

2103.30

— Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη

2103.90

- Αλλα

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα
διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα :

21.04

II
II
21.05

Περιγραφή εμπορευμάτων

ΕL

21.03

II
II
II

Αριθ. L 198/ 73

2104.10

— Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα

2104.20

— Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

2105.00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο
Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :

21.06
2106.10

— Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης

2106.90

- Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) το θαλασσινό νερό (κλάση 25.01)·

6) το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (κλάση 28.51)·
γ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10 % οξικό οξύ (κλάση 29.15)·
δ) τα φάρμακα των κλάσεων 30.03 ή 30.04 *
ε) τα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού (κεφάλαιο 33).

2 . Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού και των κεφαλαίων 20 και 21 , ο « κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος» καθορίζεται στη θερμοκρασία
των 20 βαθμών Κελσίου.

3 . Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 22.02, Θεωρούνται ως «ποτά μη αλκοολούχα» τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος
δεν υπερβαίνει τα 0,5 % vol . Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις κλάσεις 22.03 μέχρι 22.06 ή στην
κλάση 22.08 .

Σημείωση διάκρισης

1 . Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204.10, θεωρούνται ως «αφρώδη κρασιά» τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη
θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι :

22.01

2201.10

— Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα

2201.90

- Άλλα

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 :

22.02

2202.10

— Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ή αρωματισμένα

li

2202.90

- Άλλα

22.03

2203.00

Μπίρα από βύνη

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά.

22.04

Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 20.09 :

\\

2204.10

— Κρασιά αφρώδη
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/75

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης :

||

2204.21

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 1

2204.29

Άλλα

2204.30

— Άλλοι μούστοι σταφυλιών

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματι

22.05

κών ουσιών :

22.06

2205.10

— Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 1

2205.90

- Άλλα

2206.00

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι)

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο.
Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου :

22.07

2207.10

— Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο

2207.20

— Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα, μετουσιωμένα οποιουδήποτε τίτλου

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol .
Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των
τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών :

22.08

l
22.09

2208.10

— Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών

2208.20

— Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα

2208.30

— Ουίσκι

2208.40

— Ρούμι και τάφια

2208.50

— Τζιν και τζινέθρα

2208.90

- Άλλα

2209.00

Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΙΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕ! ΠΑ ΖΩΑ

Σημείωση

1 . Περιλαμβάνονται στην κλάση 23.09 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα
ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν
από την επεξεργασία αυτή.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια
ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή
του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών :

23.01

2301.10

— Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη
κατάλοιπα ξιγκιών.

2301.20

— Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια
ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το
κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών :

23.02

li
li
||

I

2302.10

— Καλαμποκιού

2302.20

— Ρυζιού

2302.30

— Σιταριού

2302.40

— Άλλων δημητριακών

2302.50

— Οσπριοειδών

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 :

23.03

I

I
23.04

2303.10

— Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα

2303.20

— Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας

2303.30

— Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας

2304.00

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από
την εξαγωγή του σογιέλαιου

23.05

2305.00

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από
την εξαγωγή του αραχιδέλαιου

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 23.04 ή 23.05 :

23.06

2306.10

— Βαμβακιού
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Κλάση

||
||
23.07

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

2306.20

— Λιναριού

2306.30

— Ηλιοτρόπιου

2306.40

— Αγριογογγύλης ή αγριοκράμδης

2306.50

— Καρυδιών κοκκοφοίνικα ή κοπρά

2306.60

— Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα

2306.90

- Άλλα

2307.00

Οινολάσπες. Τρυγιά ακάϋαρτη

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματω
μένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :

23.08

||
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2308.10

— Βελανίδια και ινδικά κάστανα

2308.90

- Άλλα

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων :

23.09
2309.10

— Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

2309.90

- Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (κεφάλαιο 30).

Κλάση

Κώδικας

Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού :

24.01

||
||
||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

2401.10

— Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων

2401.20

— Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων

2401.30

— Απορρίμματα καπνού

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από

24.02

καπνό ή υποκατάστατα του καπνού :

||
||

2402.10

— Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό

2402.20

— Τσιγάρα που περιέχουν καπνό

2402.90

- Αλλα

24.03

Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά «ομογενοποιημένα»
ή «ανασχηματισμένα». Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού :
2403.10

— Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία
- Άλλα :
ι

\

2403.91

2403.99

— — Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα»
Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΤΜΗΜΑ V

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΑΛΑΤ. ΘΕΙΟ. ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΎΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Σημειώσεις

1 . Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ρητώς αναφέρονται ή συνάγονται από το κείμενο των κλάσεων ή της παρακάτω σημείωσης 4,
δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ακατέργαστα προϊόντα ή τα προϊόντα που έχουν πλυθεί (έστω και με χημικές
ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροθρυιΐματισθεί, ψιλοθρυμματισθεί,
έχουν γίνει σκόνη, έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοσκινισθεί, λεπτοκοσκινισθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό
διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φρύξη,
πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε κλάση.
Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντισκονιακή ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν
περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) το θείο που παίρνεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές (κλάση 28.02)·

β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, ο οποίος υπολογίζεται σε FE2O3
(κλάση 28.21)·
γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30·

δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (κεφάλαιο 33)·
ε) τους κυβόλιθους, τα κράσπεδα πεζοδρομίων και τις πλάκες για λιθόστρωτα (κλάση 68.01)· τους κύβους, ψηφίδες και παρόμοια είδη
για μωσαϊκά (κλάση 68.02)· τους σχιστόλιSους για επιστεγάσεις ή επενδύσεις κτιρίων (κλάση 68.03)·
ζ) τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες (κλάση 71.02 ή 71.03)·

η) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος
κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 38.23 . Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του
μαγνησίου (κλάση 90.01)·
θ) τις κιμωλίες σφαιριστηρίων (κλάση 95.04)·
ι) τις κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κιμωλίες ραπτών (κλάση 96.09).
3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην κλάση 25.17 και σε μια άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην
κλάση 25.17 .

4. Η κλάση 25.30 περιλαμβάνει κυρίως: τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έστω και
πυρωμένες ή αναμειγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαρμαρυγιακά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σήπιο (έστω και σε στιλβωμένα
τεμάχια). Το φυσικό ήλεκτρο. Το σήπιο και το ήλεκτρο που έχουν ανασυσταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με
απλή σχηματοποίηση τους σε καλούπια. Το γαγάτη. Το ανθρακικό στρόντιο (στροντιανίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το
οξείδιο του στροντίου. Τα θραύσματα και συντρίμματα ειδών αγγειοπλαστικής.

Κλάση

25.01

Κώδικας
E.Σ.

2501.00

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο
νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα. Θαλασσινό νερό
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Κλάση

25.02

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

2503.10

— Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο

2503.90

- Άλλα

25.04

li

Γραφίτης φυσικός :
2504.10

— Σε σκόνη ή σε ψήγματα

2504.90

— Άλλος

25.05

\\
I

Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι
Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το
κολλοειδές : -

25.03

||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

2502.00

20 . 7 . 87

Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του
κεφαλαίου 26 :
2505.10

— Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή

2505.90

— Άλλη άμμος

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 ορθογωνίου :

25.06

2506.10

- Χαλαζίας
— Χαλαζίτες :

2506.21

li

2506.29

25.07

2507.00

li
25.09

Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες

2508.10

— Μπεντονίτης

2508.20

— Αποχρωστικές και καθαριστικές γαίες

2508.30

— Άργιλοι πυρίμαχες

2508.40

— Άλλες άργιλοι

2508.50

— Ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης

2508.60

— Μουλλίτης

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 αποτελούνται από χώματα
χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου

2509.00

Κιμωλία

Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικό αργιλασθέστια φυσικά και κιμωλίες φωσφορικές :

25.10

li

Άλλοι

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 πλίνθων 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 :

25.08

li
\\
li
||

— — Ακατέργαστοι ή χοντρικά κατεργασμένοι

2510.10

— Μη αλεσμένα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

25.12

— Αλεσμένα

Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης), έστω και πυρωμένο, με
εξαίρεση το οξείδιο του βαρίου της κλάσης 28.16 :

25.11

I

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

2510.20
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2511.10

— Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)

2511.20

— Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθέρίτης)

2512.00

Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselgur, τριπολίτις γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες
πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1 , έστω και πυρωμένες

Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανάτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες,
έστω και θερμικά επεξεργασμένες :

25.13

— Ελαφρόπετρα :
2513.11

— — Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χοντροθρυμματισμένη
ελαφρόπετρα (ελαφροπετροχάλικα ή 5ίπΐSRΪCS)

2513.19

Άλλη

— Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανάτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες :
2513.21

I

2513.29

25.14

2514.00

— — Ακατέργαστα ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα
Άλλα

Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε
όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο,
φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργα
σμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή
ορθογωνίου :

25.15

— Μάρμαρα και τραβερτίνες :

\

2515.11

— — Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα

2515.12

— — Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

2515.20

— Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο. Αλάβαστρο

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 :

25.16

— Γρανίτης :
2516.11

— — Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος

2516.12

— — Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου
— Ψαμμίτης :

I
Il

2516.21
2516.22
2516.90

— — Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος
Απλό κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου
— Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

Κλάση
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως
στην παρασκευή σκυροκονιόματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών
ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα
μη πισσωμένα, από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά
απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου.
Σκύρα πισσωμένα. Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω
και θερμικά επεξεργασμένα :

25.17

2517.10

— Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην
παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες
χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα

2517.20

— Σκύρα μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμ
ματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στη διάκριση 2517.10

2517.30

— Σκύρα πισσωμένα

— Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα :

I

2517.41
2517.49

— — Από μάρμαρο
Άλλα

Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος. Δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά
κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.
Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες :

25.18

I

2518.10

— Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία «ωμός»

2518.20

— Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος

2518.30

— Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες

25.19
•

!!
.

Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό.
Μαγνησία πυρωμένη αδρανής, (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων
οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό :

2519.10

— Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)

2519.90

- Άλλα

Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες

25.20

ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πηξίματός του :

Il
25.21

2520.10

— Γύψος. Ανυδρίτης

2520.20

— Γύψος ψημένος

2521.00

Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι ως συλλίπασμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων. Ασβεστόλιθοι
για την Παρασκευή άσβεστου ή τσιμέντου

Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο

25.22

και το υδροξείδιο του ασβεστίου της κλάσης 28.25 :

li
\\

2522.10

— Ασβέστης μη σβησμένος

2522.20

— Ασβέστης σβησμένος

2522.30

— Ασβέστης υδραυλικός

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/83

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την

25.23

ονομασία «clinkers»), έστω και χρωματισμένα :
2523.10

— Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»
— Τσιμέντα Portland :

2523.21
2523.29

— — Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα
Άλλα

2523.30

— Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο ή λιωμένα

\\

2523.90

— Άλλα υδραυλικά τσιμέντα

25.24

2524.00

Αμίαντος (asbeste)

Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια

25.25

(spittings). Απορρίμματα μαρμαρυγία :
2525.10

— Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια

2525.20

— Μαρμαρυγίας σε σκόνη
?

\

2525.30

— Απορρίμματα μαρμαρυγία

Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο,

25.26

σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης :

\
25.27

2526.10

— Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

2526.20

— Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

2527.00

Κρυόλιθος φυσικός. Χιόλιθος φυσικός

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 %

25.28

H3BO3 επί ξηρού προϊόντος :
2528.10

— Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά

2528.90

- Άλλα

'Αστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης. Αργυραδάμας :

25.29
2529.10

— Άστριος

— Αργυραδάμας :
2529.21
2529.22
2529.30

— — Που περιέχει κατά βάρος 97 % ή λιγότερο φθοριούχο ασβέστιο
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97 % φθοριούχο ασβέστιο
— Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης

Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :

25.30
2530.10

— Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες μη εκτονωμένοι

2530.20

— Κιζηρίτης, εψωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)

2530.30

— Χρωστικές γαίες

Αριθ. L 198/84

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

2530.40

— Μαρμαρυγικά οξείδια του σιδήρου, φυσικά

2530.90

- Άλλα
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Αριθ. L 198/85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τις σκουριές υψικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σκύρων μη πισσωμένων
(κλάση 25.17)·

6) το φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (κλάση 25.19)·
γ) τις σκουριές αποφωσφόρωσης του κεφαλαίου 31·

δ) τα μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (κλάση 68.06)·
ε) τα απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα που έχουν επίστρωση από πολύτιμα μέταλλα (κλάση 71.12)·
ζ) τα συμπήγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτιούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τμήμα XV).

2 . Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17, θεωρούνται ως «μεταλλεύματα» τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που
πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της κλάσης 28.44 ή των μετάλλων
των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί
άλλες κατεργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.
3 . Δεν υπάγονται στην κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία
για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ1 αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι
σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών):

26.01

— Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες
πυριτών):

||
||

2601.11

— — Μη συσσωματωμένα

2601.12

— — Συσσωματωμένα

2601.20

— Σιδηροπυρίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)

26.02

2602.00

Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτίσματά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομε
ταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20 % ή περισσότερο κατά βάρος,
επί ξηρού προϊόντος

26.03

2603.00

Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

26.04

2604.00

Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

26.05

2605.00

Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

26.06

2606.00

Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

26.07

2607.00

Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

26.08

2608.00

Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Αριθ. L 198/86

Κλάση

Επίσημη Εφηιιερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

26.09

2609.00

Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

26.10

2610.00

Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

26.11

2611.00

Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
Μεταλλεύματα ουρανίου ή Μορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά :

26.12
2612.10

— Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2612.20

— Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

26.13

I
26.14

Μεταλλεύματα μολυθδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
2613.10

— Φρυγμένα

2613.90

- Άλλα

2614.00

Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

Μεταλλεύματα νισβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά :

26.15

\
I

2615.10

— Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2615.90

— Άλλα

26.16

Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
2616.10

— Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2616.90

- Άλλα

Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

26.17

li
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2617.10

— Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

2617.90

- Άλλα

26.18

2618.00

Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος υψικαμίνων), που προέρχονται από την
κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα

26.19

2619.00

Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπή
ματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα

%

Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του

26.20

χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή μεταλλικές ενώσεις :
— Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο :

Il
Il
li

2620.11
2620.19

— — Συμπήγματα γαλθανισμού
Άλλα

2620.20

— Που περιέχουν κυρίως μόλυθδο

2620.30

— Που περιέχουν κυρίως χαλκό

2620.40

— Που περιέχουν κυρίως αργίλιο

2620.50

— Που περιέχουν κυρίως δανάδιο

Επισημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

26.21

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

2620.90

- Άλλα

2621.00

Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια

Αριθ. L 198/87

Αριθ. L 198/88
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμιγή· η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο,
που υπάγονται στην κλάση 27.1 1 6) τα φάρμακα των κλάσεων 30.03 ή 30.04·

γ) τους αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες των κλάσεων 33.01 , 33.02 ή 38.05 .

2. Οι όροι «λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών», που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 27.10, εφαρμόζονται όχι μόνο
για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως
από αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα αρωματικά
συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.
Οπωσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο του 60 % κατ ' όγκο αποστάζει σε
300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (κεφάλαιο 39).
Σημειώσεις διακρίσεων

1 . Σύμφωνα με την έννοια ης διάκρισης 2701.11 , Θεωρείται ως «ανθρακίτης» ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές
ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 14 %.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701.12, θεωρείται ως «ασφαλτούχος λιθάνθρακας» ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότη
τας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβάινει το 14 % και του οποίου η περιορισμένη
θερμαντική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χιλιοθερμίδων ανά
χιλιόγραμμο.

3 . Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 και 2707.60, θεωρούνται ως «βενζόλες», «τολουόλες»,
«ξυλόλες», «ναφθαλίνη» και «φαινόλες» τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50 % κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο,
ναφθαλίνη και φαινόλη.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

27.01

Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάν
θρακα :
— Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι :
2701.11

li

2701.12

Λιθάνθρακας ασφαλτούχος

2701.19

Άλλοι λιθάνθρακες

2701.20

27.02

li

— — Ανθρακίτης

— Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα

Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη :
2702.10

— Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι

L
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Κλάση

I

Κώδικας

Αριθ. L 198/89

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

2702.20

— Λιγνίτες συσσωματωμένοι

27.03

2703.00

Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση σταύλων), έστω και συσσωματω
μένη

27.04

2704.00

Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωμα
τωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος

27.05

2705.00

Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια
πετρελαίου και άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακες

27.06

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
Αάδια 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 :

27.07

II

II

I

2707.10

— Βενζόλες

2707.20

— Τολουόλες

2707.30

— Ξυλόλες

2707.40

— Ναφθαλίνη

2707.50

— Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65 % ή περισσότερο του όγκου τους (με τις
απώλειες) στους 250 °C σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86

2707.60

— Φαινόλες
- Άλλα :

II

2707.91
2707.99

— — Λάδια κρεοζώτου
Άλλα

Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα λιθανθράκων ή από
άλλες ορυκτές πίσσες :

27.08

2708.10

— Πίσσα στερεή

2708.20

— Οπτάνθρακας (κωκ) από στερεή πίσσα

27.09

2709.00

Αάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο)

27.10

2710.00

Αάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσό
τερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό
συστατικό

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες :

27.11

— Που έχουν υγροποιηθεί :

II

2711.11

Αέριο φυσικό
«

2711.12

Προπάνιο

2711.13

Βουτάνια
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2711.14

Αιθυλένιο, προπυλένιο, δουτυλένιο και θουταδιένιο

2711.19

Άλλα

— Σε αεριώδη κατάσταση :

||
li

2711.21
2711.29

27.12

\\
li
li

— — Αέριο φυσικό
Άλλα

Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από
λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή
άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα :
2712.10

— Βαζελίνη

2712.20

— Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι

2712.90

- Αλλα

27.13

Οπτάνθρακας (κωκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών
πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών :
— Οπτάνθρακας (κωκ) από πετρέλαιο :

||
Il

2713.11

— — Όχι πυρωμένος

2713.12

— — Πυρωμένος

2713.20

— Άσφαλτος από πετρέλαιο

2713.90

— Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλ

27.14

τούχα :
2714.10

— Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα

li

2714.90

— Άλλα

27.15

2715.00

Μείγματα ασφαλτικά με 6άση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή
πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut &3CR.S)

27.16

2716.00

Ηλεκτρική ενέργεια
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ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Σημειώσεις

1 . α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις
κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας.
6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας
από τις κλάσεις 28.43 ή 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση του τμήματος αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1 , κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε
λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μία από τις κλάσεις 30.04, 30.05, 30.06, 32.12,
33.03 , 33.04, 33.05, 33.06, 33.07 , 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της
ονοματολογίας.

3 . Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που
υπάγονται ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του
τμήματος VI ή VII , κατατάσσονται στην κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά
στοιχεία :
α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη
ανασυσκευασία·

6) παρουσιάζονται ταυτόχρονα·

γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

Σημειώσεις

1 . Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο :

α) τα αμιγή χημικά στοιχεία ή τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τά προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι
ακαθαρσίες·

6) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)·

γ) τα άλλα διαλύματα τών προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο
τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν
καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του·
δ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), 6) ή γ), στα οποία προστέθηκε ένα σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή
τη μεταφορά τους·

ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), 6), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκονιακή ή χρωστική, για τη διευκόλυνση
της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο
κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
2. Εκτός από τα διθειώδη άλατα και τα όξινα θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (κλάση 28.31 ), τα ανθρακικά και
υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 28.36), τα κυανιούχα, τα οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα άλατα ανόργανων
βάσεων (κλάση 28.37), τα κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που
περιλαμβάνονται στις κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα καρβίδια (κλάση 28.49), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται
παρακάτω κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό :
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α) τα οξείδια του άνθρακα, το κυανιούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξεα και άλλα κυανικά οξέα, απλά ή
σύμπλοκα (κλάση 28.1 1)·

6) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (κλάση 28.12)·
γ) ο διθειούχος άνθρακας (κλάση 28.13)·
δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκυανικά και τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανοδιαμι
νοχρωμικά (reineckates) και άλλα σύμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 28.42)·

ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με ουρία (κλάση 28.47), ο οξυθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του
θειοκαρβονυλίου, το κυανογόνο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυαναμίδη και τα μεταλλικά παράγωγά της (κλάση 28.51 ),
με εξαίρεση την ασβεστοκυαναμίδη, έστω και καθαρή (κεφάλαιο 31 ).
3 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI , στο κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται :
α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V·

6) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2 *
γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3 , 4 ή 5 του κεφαλαίου 3 1 ·
δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, της κλάσης 32.06·
ε) ο τεχνητός γραφίτης (κλάση 38.01 ), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή
μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της κλάσης 38.13· τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική
πώληση, της κλάσης 38.23 , οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων
αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 38.23·

ζ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από πολύτιμες ή
ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (κλάσεις 7 1 .02 μέχρι 7 1 .05), καθώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του
κεφαλαίου 7 1 ·

η) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, και τα μεταλλικά κράματα του τμήματος XV·
θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών (κλάση 90.01 ).

4. Τα σύμπλοκα οξέα με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ μη μεταλλικών στοιχείων του υποκεφαλαίου II και
ένα μεταλλικό οξύ του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην κλάση 28.1 1 .
5 . Οι κλάσεις 28.26 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου.
Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην κλάση 28.42.
6. Η κλάση 28.44 περιλαμβάνει μόνο :

α) το τεχνήτιο (ατομικός αριθμός 43), το προμήθιο (ατομικός αριθμός 61 ), το πολώνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με
ατομικό αριθμό ανώτερο του 84·

β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολυτίμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων
των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους·
γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισοτόπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και
αναμειγμένες μεταξύ τους·
δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα
μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που
ξεπερνάει τα 0,002 μικροκιουρί το γραμμάριο·
,
ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων *

ζ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη.
Με τον όρο « ισότοπα», θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 28.44 και 28.45 :
— τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική,

— τα μείγματα ισοτόπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισοτόπων τους, δηλαδή
στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.

7. Στην κλάση 28.48 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15 %
κατά βάρος φωσφόρο.
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8 . Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική,
εξακολουθούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κυλίνδρους ή
ράβδους. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην κλάση 38.18.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο :

28.01
2801.10

— Χλώριο

2801.20

— Ιώδιο

2801.30

— Φθόριο. Βρώμιο

28.02

2802.00

Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές

28.03

2803.00

Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού)
Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά :

28.04
2804.10

— Υδρογόνο

— Ευγενή αέρια :

II

II

2804.21

— — Αργό

2804.29

Αλλα

2804.30

— Άζωτο

2804.40

— Οξυγόνο

2804.50

— Βόριο. Τελλούριο

*

— Πυρίτιο :

II
II

II
I

2804.61
2804.69

— — Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο
Άλλο

2804.70

— Φωσφόρος

2804.80

— Αρσενικό

2804.90

— Σελήνιο

Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και
αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος :

28.05

— Μέταλλα αλκαλίων :

II

2805.11
2805.19

— — Νάτριο
Άλλα

— Μέταλλα αλκαλικών γαιών:

II

2805.21

— — Ασβέστιο
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2805.22

— — Στρόντιο και βάριο

2805.30

— Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους

2805.40

— Υδράργυρος
II . ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙ
ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ :

28.06

||
\

2806.10

— Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)

2806.20

— Χλωριοθειικό οξύ

28.07

2807.00

Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον

28.08

2808.00

Νιτρικό οξύ. Νιτροϋειικά οξέα

Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα :

28.09

||
\
28.10

2809.10

— Διφωσφορικό πεντοξείδιο

2809.20

— Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα

2810.00

Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα

Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων :

28.11

— Άλλα ανόργανα οξέα :

\

2811.11
2811.19

— — Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)
Άλλα

— Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων :

\
\
\

2811.21

— — Διοξείδιο του άνθρακα

2811.22

— — Διοξείδιο του πυριτίου

2811.23

— — Διοξείδιο του θείου

2811.29

Άλλα

III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ
ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων :

28.12

I
l

2812.10

— Χλωριούχα και οξυχλωριούχα

2812.90

- Άλλα

Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου :

28.13

li

2813.10

— Διθειούχος άνθρακας

li

2813.90

— Άλλα

Επίσημη Εφηιιεριδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198 /95

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):

28.14
2814.10

— Αμμωνία άνυδρη

2814.20

— Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)

Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια
του νατρίου ή του καλίου :

28.15

— Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):

||

2815.11

— — Στερεό

2815.12

— — Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)

2815.20

— Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα)

2815.30

— Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου

Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή

28.16

του βαρίου :

\
28.17

2816.10

— Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου

2816.20

— Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του στροντίου

2816.30

— Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του 6αρίου

2817.00

Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου

Οξείδιο του αργιλίου (στο οποίο περιλαμβάνεται και το τεχνητό κορούνδιο). Υδροξείδιο του

28.18

αργιλίου :

l

2818.10

— Τεχνητό κορούνδιο

2818.20

— Άλλο οξείδιο του αργιλίου

2818.30

— Υδροξείδιο του αργιλίου

Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου :

28.19

\

2819.10

— Τριοξείδιο του χρωμίου

2819.90

- Άλλα

Οξείδια του μαγγανίου :

28.20

\

2820.10

— Διοξείδιο του μαγγανίου

2820.90

- Άλλα

Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή

28.21

περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε F62O3 :

\
28.22

2821.10

— Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου

2821.20

— Χρωστικές γαίες

2822.00

Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κώδικας

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

28.23

2823.00
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Οξείδια του τιτανίου

Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο :

28.24

li

2824.10

— Μονοξείδιο του μολύθδου (λιθάργυρος, massicot)

2824.20

— Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο

2824.90

- Άλλα

Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατα τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. 'Αλλα οξείδια,

28.25

υδροξείδια και υπεροξείδια μεταλλικά :

\\
\\
\

||

*

2825.10

— Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους

2825.20

— Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου

2825.30

— Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου

2825.40

— Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου

2825.50

— Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού

2825.60

— Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου

2825.70

— Οξείδια και υδροξείδια του μολυθδαινίου

2825.80

— Οξείδια του αντιμονίου

2825.90

- Άλλα

V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ

Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου :

28.26

— Φθοριούχα :

\
\
\

2826.11

— — Αμμωνίου ή νατρίου

2826.12

— — Αργιλίου

2826.19

I

Άλλα

2826.20

— Φθοριοπυριτικά του νατρίου ή του καλίου

2826.30

— Εξαφθοριαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυόλιθος)

2826.90

- Άλλα

Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυθρωμιούχα. Ιωδιούχα και

28.27

οξυϊωδιούχα :

\

2827.10

— Χλωριούχο αμμωνίου

2827.20

— Χλωριούχο ασβεστίου
— Άλλα χλωριούχα :

2827.31

— — Μαγνησίου

2827.32

— — Αργιλίου

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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\\
||
li

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

2827.33

— — Σιδήρου

2827.34

— — Κοβαλτίου

2827.35

— — Νικελίου

2827.36

— — Ψευδαργύρου

2827.37

— — Κασσιτέρου

2827.38

— — Βαρίου

2827.39 .

Aρι8. L 198 /97

Αλλα

— Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα :
2827.41

li

2827.49

— — Χαλκού
Άλλα

— Βρωμιούχα και οξυβρωμιοϋχα :
2827.51

\\

2827.59
2827.60

— — Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου
Άλλα

— Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα

Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποθρωμιώδη :

28.28
2828.10

— Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου

2828.90

— Άλλα

Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά :

28.29

— Χλωρικά :
2829.11

— — Νατρίου

2829.19

— — Άλλα

2829.90

- Άλλα

Θειούχα. Πολυθειούχα :

28.30
2830.10

— Θειούχο νατρίου

2830.20

— Θειούχο ψευδαργύρου

2830.30

— Θειούχο καδμίου

2830.90

- Άλλα

Διθειώδη και όξινα θειώδη :

28.31
2831.10

— Νατρίου

2831.90

- Αλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 198/98

Κλάση
ι

Κώδικας

\

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Θειώδη. Θειοϋχιικά :

28.32

\
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2832.10

— Θειώδη του νατρίου

2832.20

— Άλλα θειώδη

2832.30

— Θειοθειικά

Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά (υπερθχιικά):

28.33

— Θειικά του νατρίου :

li

2833.11

— — Θειικό του δινατρίου

2833.19

— — Άλλα

li

||
\
\
\
\

\

— Άλλα θειικά :
2833.21

— — Μαγνησίου

2833.22

— — Αργιλίου

2833.23

— — Χρωμίου

2833.24

— — Νικελίου

2833.25

— — Χαλκού

2833.26

— — Ψευδαργύρου

2833.27

— — Βαρίου

2833.29

— — Άλλα

2833.30

— Στυπτηρίες

2833.40

— Υπεροξοθειικα (υκερθειικά)

Νιτρώδη. Νιτρικά :

28.34
2834.10

— Νιτρώδη
— Νιτρικά :

2834.21

— — Καλίου

2834.22

— — Βισμουθίου

2834.29

— — Άλλα

Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφορικά :

28.35
2835.10

— Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη)
— Φωσφορικό :

2835.21

— — Τριαμμωνίου

2835.22

— — Μονο- ή δινατρίου

2835.23

— — Τρινατρίου

Επίσημη Εφηιιεριδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

2835.24

— — Καλίου

2835.25

— — Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασδέστιο).

2835.26

— — Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου

2835.29

Αριθ. L 198/99

·

Άλλα

— Πολυφωσφορικά :

II

2835.31
2835.39

— — Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου)
Άλλα

Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που

28.36

περιέχει καρθαμιδικό του αμμωνίου :
2836.10

— Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου

2836.20

— Ανθρακικό του δινατρίου

2836.30

— Υδρογονοανθρακικό (διτανθρακικό) του νατρίου

2836.40

— Ανθρακικά του καλίου

2836.50

— Ανθρακικό του ασβεστίου

2836.60

— Ανθρακικό του βαρίου

2836.70

— Ανθρακικό του μολύβδου
- Αλλα :

II
II

2836.91

— — Ανθρακικά του λιθίου

2836.92

— — Ανθρακικό του στροντίου

2836.93

— — Ανθρακικό του βισμουθίου

2836.99

Άλλα

Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα :

28.37

— Κυανιούχα και οξυκυανιούχα :
2837.11

II
28.38

2837.19

— — Νατρίου
Αλλα

2837.20

— Κυανιούχα σύμπλοκα

2838.00

Κροτικά. Κυανικά και θειοκυανικά
Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου :

28.39

— Νατρίου :
2839.11
2839.19
2839.20

— — Μεταπυριτικά
Άλλα

— Καλίου

Aρι9. L 198/ 100

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

2839.90
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- Άλλα

Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερθορικά):

28.40

— Τετραδορικό του δινατρίου (δόρακας εξευγενισμένος):
2840.11

I

2840.19

Άλλο

2840.20

— Άλλα βορικά

2840.30

— Υπεροξοβορικά (υπερθορικά)

28.41

I

— — Άνυδρο

Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων :
2841.10

— Αργιλικά

2841.20

— Χρωμικά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου

2841.30

— Διχρωμικό του νατρίου

2841.40

— Διχρωμικό του καλίου

2841.50

— Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά

\\

2841.60

— Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά

||

2841.70

— Μολυβδαινικά

li

2841.80

— Βολφραμικά

2841.90

- Άλλα

\\

28.42

Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια :
2842.10

— Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα

2842.90

- Άλλα

VI. ΔΙΑΦΟΡΑ

Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίμων μετάλλων,
καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων :

28.43

2843.10

— Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση
— Ενώσεις αργύρου :

2843.21
2843.29

li

— — Νιτρικός άργυρος
Άλλα

2843.30

— Ενώσεις χρυσού

2843.90

— Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα

Επίσημη Εφηιιερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κώδικας

Αριθ. L 198/ 101

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

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 :

28.44

2844.10

— Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλ
λουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού
ουρανίου

2844.20

— Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που
περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών.

2844.30

— Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν
ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών

2844.40

— Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από 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 ενώσεις. Ραδιενεργά
κατάλοιπα

2844.50

— Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων

Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 28.44. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης

28.45

ή 1"1 χημικής σύστασης :
2845.10

— Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου)

2845.90

- Άλλα

Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή
των μειγμάτων των μετάλλων αυτών :

28.46

28.47

2846.10

— Ενώσεις του δημητρίου

2846.90

- Άλλα

2847.00

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία
Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφορούχα :

28.48
2848.10

— Χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού), που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο

2848.90

— Άλλων μετάλλων ή μη μεταλλικών στοιχείων

Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης :

28.49
2849.10

— Ασβεστίου

2849.20

— Πυριτίου

2849.90

- Άλλα

28.50

2850.00

Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

28.51

2851.00

Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό
αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται
και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας.
Αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολυτίμων μετάλλων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1 . Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο :

α) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες

6) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες), με
εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανθράκων, κορεσμένων ή μη (κεφάλαιο 27)·
γ) τα προϊόντα των κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, τους αιθέρες και εστέρες των ζαχάρων και τα άλατά τους της κλάσης 29.40 και τα
προϊόντα της κλάσης 29.41 , καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης *
δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)·

ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), 6) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και
απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο
διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), 6), γ), δ) ή ε), στα οποία προστέθηκε σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους
ή τη μεταφορά τους

η) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ), ε) ή ζ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκονιακή, χρωστικό ή αποσμητικό,
για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν
περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του

θ) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών : άλατα του διαζωνίου, συζευκτικά που χρησιμοποιού
νται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώτωση και τα άλατά τους.
2 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) τα προϊόντα της κλάσης 15.04 καθώς και τη γλυκερίνη (κλάση 15.20)·

6) την αιθυλική αλκοόλη (κλάση 22.07 ή 22.08)·
γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (κλάση 27.1 1)·

δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28·
ε) την ουρία (κλάση 31.02 ή 31.05, ανάλογα με την περίπτωση)

ζ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (κλάση 32.03), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά
προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για την ζωογόνηση της φθοριόλαμψης ή ως φωτοφόρα (κλάση 32.04),
καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (κλάση 32.12)·
η) τα ένζυμα (κλάση 35.07)·

θ) τη μεταλδεΰδη, την εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με ανάλογες μορφές,
που συνεπάγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία
των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν
υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (κλάση 36.06)·

ι) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες
της κλάσης 38.13 . Τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην
κλάση 38.23
κ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιθυλενοδιαμίνη (κλάση 90.01 ).

3 . Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από
τις κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίθμησης.
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4. Στις κλάσεις 29.04 μέχρι 29.06, 29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 29.20 κάδε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα
ή νιτροδωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλ
φονωμένα ή νιτροσουλφοαλογονωμένα.
Οι νιτρωμένες και νιτροδωμένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως «αζωτούχες ομάδες» σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 29.29.
Για την εφαρμογή των κλάσεων 29.11 , 29.12, 29.14, 29.18 και 29.22, θεωρούνται ως «οξυγονούχες ομάδες» μόνον οι ομάδες (οι
χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων 29.05 μέχρι 29.20.

5 . α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων 1 μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ιδίων τμημάτων
κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.

6) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης ή της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII
κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.
γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28 :

1 ) ' τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές
βάσεις, των υποκεφαλάιων I μέχρι Χ ή της κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η αντίστοιχη οργανική
ένωση
2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι Χ ή της
κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα
φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης στο κεφάλαιο.
δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της
αιθανόλης και της γλυκερίνης (κλάση 29.05).

ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.

6. Οι ενώσεις των κλάσεων 29.30 και 29.31 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου,
οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θειάφι, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, απευθείας
ενωμένα με τον άνθρακα. ·
Οι κλάσεις 29.30 (οργανικές θειοενώσεις) και 29.31 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονωμένα ή
αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το
άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειαφιού ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα
των σουλφονωμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).

7. Οι κλάσεις 29.32, 29.33 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα εποξείδια με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξείδια κετονών, τα_ κυκλικά
πολυμερή των αλδεϋδών ή των θειοαλδεϋδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών
ή πολυφαινολών με πολυβασικά οξέα και τα ιμίδια πολυβασικών οξέων.
Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες
ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

Σημείωση διακρίσεων

1 . Στο εσωτερικό μιας κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσον
ται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση
και να μην υπάρχει απομένουσα διάκριση με την ονομασία «Άλλα» στη σειρά των σχετικών διακρίσεων.
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

I. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΑΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΓΓΡΩΜΕΝΑ
Ή ΝΓΓΡΟΔΩΜΕΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
29.01

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι :
2901.10

— Κορεσμένοι
— Μη κορεσμένοι :

\
||

2901.21

— — Αιθυλένιο

2901.22

— — Προπένιο (προπυλένιο)

2901.23

— — Βουτένιο (θουτυλένιο) και το ισομερή του

2901.24

— — Βουτά- 1,3-διένιο και ισοπρένιο

2901.29

29.02

Άλλα

Υδρογονάνθρακες κυκλικοί :
— Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί :

I

2902.11

— — Κυκλοεξάνιο

2902.19

— — Άλλοι

2902.20

— Βενζόλιο

2902.30

— Τολουόλιο

— Ξυλόλια :

li

||
||
||
||

2902.41

— — ο-Ξυλόλιο

2902.42

— — μ-Ξυλόλιο

2902.43

— — π-Ξυλόλιο

2902.44

— — Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα

2902.50

— Στυρόλιο

2902.60

— Αιθυλοβενζόλιο

2902.70

— Κουμένιο

2902.90

- Άλλοι

29.03

Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων :
— Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων :

||
Il
li

2903.11

— — Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθύλιο)

2903.12

— — Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο)

2903.13

— — Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)

2903.14

— — Τετραχλωριούχος άνθρακας

2903.15

— — 1 ,2-διχλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθυλένιο)
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2903.16
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— — 1,2-Διχλωροπροπάνιο (χλωριούχο προπυλένιο) και διχλωροθουτάνια
Άλλα

2903.19

— Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:
2903.21

— — Χλωριούχο δινύλιο (χλωροαιθυλένιο)

2903.22

— — Τριχλωροαιθυλένιο

2903.23

— — Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)
Άλλα

2903.29
2903.30

— Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα θρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων

2903.40

— Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά
αλογόνα
— Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών υδρογονανθράκων :

II

2903.51

— — 1,2,3,4,5,6-Eξαχλωροκυκλοεξάνιο
Άλλα

2903.59

— Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων :

II
II

2903.61

— — Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωρο6ενζόλιο και π-διχλωρο6ενζόλιο

2903.62

— — Εξαχλωροθενζόλιο και DDΤ | 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(π-χλωροφαινυλο)αιθάνιο1

2903.69

— — Άλλα

Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονω

29.04

μένα :

II
\I

2904.10

— Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους

2904.20

— Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα

2904.90

- Άλλα

II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩ
ΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους :

29.05

— Μονοαλκοόλες κορεσμένες :

II
II
II

II

2905.11

— — Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)

2905.12

— — Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)

2905.13

— — Bουτανο-1-όλη (ν-6ουτυλική αλκοόλη)

2905.14

— — Άλλες θουτανόλες

2905.15

— — Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της

2905.16

— — Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της
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2905.17
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Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεα
χική αλκοόλη)

2905.19

— — Άλλες
— Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες :

\

2905.21

— — Αλλυλική αλκοόλη

2905.22

— — Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες

2905.29

— — Άλλες
— Διόλες :

\
\

2905.31

— — Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)

2905.32

— — Προπυλενογλυκόλη (προπάνιο- 1 ,2-διόλη)

2905.39

Άλλες
— Άλλες πολυαλκοόλες :

\
\
\

2905.41

— — 2-αΐ\H)λο-2-(υδροξυμενH)λο)προπανιο- 1 ,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)

2905.42

— — Πενταερυθριτόλη (πενταερυΦρίτης)

2905.43

— — Μαννιτόλη

2905.44

— — D-γλυκιτόλη (σορθιχόλη)

2905.49

— — Άλλες

2905.50

— Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών

Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους :

29.06

— Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές :

\
\
\

2906.11

— — Μινθόλη

2906.12

— — Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες

2906.13

— — Στυρόλες και ινοσιτόλες

2906.14

Τερπινεόλες

2906.19

Άλλες

— Αρωματικές :

I

2906.21

— — Βενζυλική αλκοόλη

2906.29

— — Άλλες
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩ

ΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΓΓΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες :

29.07

— Μονοφαινόλες :
2907.11

— — Φαινόλη (υδροξυθενζόλη) και τα άλατά της

2907.12

— — Κρεσόλες και τα άλατά τους

2907.13

— — Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. "Αλατα των προϊόντων αυτών

2907.14

— — Ξυλενόλες και τα άλατά τους

2907.15

— — Ναφθόλες και τα άλατά τους

2907.19

Άλλες

— Πολυφαινόλες :

I
I
I
I

2907.21

Ρεζορκινόλη και τα άλατά της

2907.22

— — Υδροκικόνη και τα άλατά της

2907.23

— — 4,4'-Iσοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της

2907.29

29.08

2907.30

Άλλες
— Φαινόλες-αλκοόλες

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών
αλκοολών :
2908.10

— Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους

2908.20

— Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους

2908.90

— Άλλα

IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ
ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ
ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΤΟΥΣ

Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια
αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης)
και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους :

29.09

— Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους :
2909.11
2909.19

||

2909.20

— — Διαιθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου)
Άλλοι

— Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα
μένα παράγωγά τους

2909.30

— Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
— Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους :

2909.41
S

L

— — 2,2'-οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη)

τροδω
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2909.42

— — Αιθέρες μονομεθυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης

2909.43

— — Αιθέρες μονοθουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης

2909.44

— — Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης

2909.49

2909.50

20 . 7 . 87

Άλλα

— Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα
παράγωγά τους

2909.60

Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθχρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλο
γονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους :

29.10

29.11

— Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα,
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2910.10

— Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου)

2910.20

— Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου)

2910.30

— 1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη)

2910.90

- Άλλα

2911.00

Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Αλδεύδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών.
ΠαραφορμαλδεΟδη :

29.12

— Αλδεύδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες :
2912.11

— — Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη)

2912.12

— — Αιθανάλη (ακεταλδεδδη)

2912.13

— — Βουιανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές)

2912.19

— — Άλλες

— Αλδεύδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:
2912.21

— — Βενζαλδεδδη (θενζοϊκη αλδεύδη)

2912.29

— — Άλλες

2912.30

— Αλδεϋδες-αλκοόλες

— Αλδεύδες-αιθέρες, αλδεδδες-φαινόλες και αλδεδδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες :
2912.41

— — Βανιλλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεύδη)

2912.42

Αιθυλοθανιλλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεδδη)

2912.49

Άλλες

2912.50

— Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών

2912.60

— ΠαραφορμαλδεΟδη

Επισημη Εφηιιεριδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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29.13

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

2913.00
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Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης
29.12

VI . ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή Κ1ΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους :

29.14

— Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες :
2914.11

— — Ακετόνη

2914.12

— — Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη)

2914.13

— — 4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλισοβουτυλοκετόνη)

2914.19

Άλλες

— Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες :
2914.21

— — Καμφορά

2914.22

— — Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες

2914.23

— — Ιονόνες και μεθυλιονόνες

2914.29

— — Άλλες

2914.30

— Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες
— Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεδδες :

2914.41
2914.49
2914.50

— — 4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλκοόλη)
Άλλες

— Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες
— Κινόνες :

2914.61
2914.69
2914.70

— — Ανθρακινόνη
Άλλες

— Παράγωγά αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα

VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕ
ΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩ
ΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και
υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους :

29.15

— Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του :
2915.11

— — Μυρμηκικό οξύ

2915.12

— — Άλατα του μυρμηκικού οξέος
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2915.13
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— — Εστέρες του μυρμηκικού οξέος
— Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης :

I
||

2915.21

— — Οξικό οξύ

2915.22

— — Οξικό νάτριο

2915.23

— — Οξικά κοβαλτίου

2915.24

— — Οξικός ανυδρίτης

2915.29

Άλλα

— Εστέρες του οξικού οξέος :

I
I
\\
I
I

2915.31

— — Οξικό αιθύλιο

2915.32

— — Οξικό δινύλιο

2915.33

— — Οξικό ν-6ουτΰλιο

2915.34

— — Οξικό ισοβουτύλιο

2915.35

— — Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο

2915.39

li
I

Άλλα

2915.40

— Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους

2915.50

— Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2915.60

— Βουτυρικά οξέα, βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους

2915.70

— Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους

2915.90

- Άλλα

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα
αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρο

29.16

δωμένα παράγωγά τους :

— Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα
παράγωγά τους :

Il

I
\\
I

2916.11

— — Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του

2916.12

— — Εστέρες του ακρυλικού οξέος

2916.13

— — Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατά του

2916.14

2916.15
2916.19
2916.20

Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος

— — Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους
Άλλα

— Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια,
υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παρα
γωγό τους :
2916.31

— — Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2916.32

— — Υπεροξείδια του θενζυλίου και χλωριούχο θενζύλιο

2916.33

— — Φαινολοξικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2916.39

— — Άλλα

•

Οξέα πολυκαρθοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονω
μένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους :

29.17

— Οξέα πολυκαρθοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά
τους :

2917.11

— — Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2917.12

— — Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2917.13

Αζελαϊκό οξύ, σεθακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους

2917.14

— — Μηλεϊνικός ανυδρίτης

2917.19

— — Άλλα

2917.20

— Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια,
υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους

— Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παρά
γωγά τους :
2917.31

— — Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου

2917.32

— — Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου

2917.33

— — Ορθυφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου

2917.34

— — Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος

2917.35

— — ΦθΌλικός ανυδρίτης

2917.36

— — Τερεφθχιλικό οξύ και τα άλατά του

2917.37

— — Τερεφθαλικό του διμεθυλίου

2917.39

Άλλα

Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα
αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρο

29.18

δωμένα παράγωγά τους :
— Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια,
υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους :

l

2918.11

Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2918.12

Τρυγικό οξύ
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E.Σ.

2918.13

— — Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος

2918.14

— — Κιτρικό οξύ

2918.15

— — Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος

2918.16

— — Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2918.17

— — Φαινυλογλυκολικό οξύ (μανδελικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του

2918.19
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Άλλα

— Οξέα καρβοξυλικά ρε ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια,
υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγα τους :

\
Il

I

2918.21

— — Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του

2918.22

— — ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2918.23

— — Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους

2918.29
2918.30

Άλλα

— Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεϋδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα
αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους

2918.90

- Άλλα

VIII . ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ . ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ

ΑΑΟΓΟΝΟΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΤΟΥΣ
29.19

2919.00

Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου)
και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους :

29.20

2920.10

— Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα
ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2920.90

- Άλλα

IX . ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
■

29.21

Ενώσεις με αμινική ομάδα :
— Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών :
2921.11

— — Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους

2921.12

— — Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της

2921.19

— — Άλλες

— Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών :

li
li

2921.21

— — Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της

2921.22

— — Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της

2921.29

— — Άλλες

Επίσημη Εφηιιερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

20 . 7 . 87

Αριθ. L 198/ 113

\

-

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

2921.30

— Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές και χα παράγωγο τους. Άλατα των
προϊόντων αυτών
— Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγα τους. Άλατα των προϊόντων αυτών :

II

I

2921.41

— — Ανιλίνη και τα άλατά της

2921.42

— — Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους

2921.43

— — Τολουιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

2921.44

— — Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών

2921.45

— — 1-Nαφθυλαμίνη (άλφα-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (βήτα-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα
των προϊόντων αυτών

2921.49

— — Άλλες

— Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών :
2921.51

— — ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

2921.59

— — Άλλα

Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες :

29.22

— Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες.
Άλατα των προϊόντων αυτών :

II

2922.11 ·

— — Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της

2922.12

— — Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της

2922.13

— — Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της

2922.19

Άλλες

— Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές
οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών :
2922.21

— — Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους

2922.22

— — Ανισιδίνες, διανισιδίνες, φαινετιδίνες και τα άλατά τους

2922.29
2922.30

Άλλα

— Αμινοαλδεΰδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες.
Άλατα των προϊόντων αυτών

— Αμινοξέα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων
αυτών :

II

2922.41

— — Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών

2922.42

— — Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του

2922.49

— — Άλλα

2922.50

— Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

'Αλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια :

29.23

||
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2923.10

— Χωλίνη και τα άλατά της

2923.20

— Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια

2923.90

- Άλλα

Ενώσεις με καρθοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος :

29.24
2924.10

— Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων
αυτών

— Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων
αυτών :
2924.21
2924.29

— — Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
Άλλα

Ενώσεις με καρθοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της)
ή με ιμινική ομάδα :

29.25

— Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών :

I
I

2925.11
2925.19

I

2925.20

29.26

I

— — Ζαχαρίνη και τα άλατά της
Άλλα

— Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

Ενώσεις με νιτριλική ομάδα :
2926.10

— Ακρυλονιτρίλιο

2926.20

— 1-Kυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη)

||

2926.90

- Άλλες

29.27

2927.00

Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές

29.28

2928.00

Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης

29.29

||

Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες :
2929.10

— Ισοκυανικά

2929.90

— Άλλες

Χ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟ-ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ
29.30

li
||

Θειοενώσεις οργανικές :
2930.10

— Διθειοανθρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά)

2930.20

— Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά

2930.30

— Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

\
29.31

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

ΕΧ

2930.40

— Μεθχιονίνη

2930.90

- Άλλα

2931.00

'Αλλες ενώσεις οργανο-ανόργανες

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(α) αξυγόνου :

29.32

— Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο :
2932.11

— — Τετραϋδροφουράνιο

2932.12

— — 2-ΦουραλδεCδη (φουρφουράλη)

2932.13

— — Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυλική

2932.19

— — Άλλες
— Λακτόνες :

2932.21

— — Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες

2932.29

— — Άλλες λακτόνες

2932.90

— Άλλες

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο (α) αζώτου. Οξέα νουκλεϊνικά και τα άλατά τους :

29.33

— Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο :
2933.11

Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της

2933.19

Άλλες

— Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο :

l

2933.21

Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της

2933.29

Άλλες

— Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο :

I
I

2933.31

Πυριδίνη και τα άλατά της

2933.39

Άλλες

2933.40

- Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους κινολεΐνης ή ισοκινολεΐνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς
άλλες συνενώσεις

- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης. Οξέα
νουκλεϊνικά και τα άλατά τους :

I
I

2933.51
2933.59

Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών
— — Άλλα
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Ε.Σ.

— Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο :

\\

2933.61

2933.69

— — Μελαμίνη
Άλλες
\

— Λακτάμες :

\\

2933.71

— — 6-Eξανολακτάμη (έψιλον-καπρολακτάμη)

2933.79

— — Άλλες λακτάμες

2933.90

— Άλλα

29.34

Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές :
2934.10

— Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο

2934.20

— Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες
συνενώσεις

2934.30

— Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώ
σεις

29.35

2934.90

— Άλλες

2935.00

Σουλφοναμίδες
XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΊΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ

29.36

Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναταραγμένες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται
και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγα τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν
βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα :
2936.10

— Προδιταμίνες, μη αναμειγμένες

— Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες :

I
li

li

2936.21

— — Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους

2936.22

— — Βιταμίνη Β ι και τα παράγωγά της

2936.23

— — Βιταμίνη B2 και τα παράγωγά της

2936.24

— — Οξό D- ή DL-παντοθχνικό (βιταμίνη B3 ή βιταμίνη B5) και τα παράγωγά τους

2936.25

— — Βιταμίνη Ββ και τα παράγωγά της

2936.26

— — Βιταμίνη Bΐ2 και τα παράγωγά της

2936.27

— — Βιταμίνη C και τα παράγωγά της

2936.28

— — Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της

2936.29

— — Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους

2936.90

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως
ως ορμόνες. 'Αλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες :

29.37

2937.10

— Ορμόνες του μπροστινού λοβού της υπόφυσης και παρόμοιες και τα παράγωγά τους
ι

— Ορμόνες κορτικοεπινεφρίδιες και τα παράγωγά τους :
2937.21

— — Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδροκορτιζόνη) και πρεδνισολόνη (δεϋδροϋδροκορτιζόνη)

2937.22

— — Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοεπινεφριδίων ορμονών

2937.29

Άλλα

— Άλλες ορμόνες και τα παράγωγά τους. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες :
2937.91

— — Ινσουλίνη και τα άλατά της

2937.92

— — Οιστρογόνα και προγεστογόνα

2937.99

— — Άλλα

XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ή
ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ,
ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Ετερογλυκοζίτες φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες

29.38

τους και άλλα παράγωγα :
2938.10

— Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του

2938.90

- Άλλα

Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι

29.39

εστέρες τους και άλλα παράγωγα :
2939.10

— Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
— Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών :

2939.21

Κινίνη και τα άλατά της

2939.29

— — Άλλα

2939.30

— Καφεΐνη και τα άλατά της

2939.40

— Εφεδρίνες και τα άλατά τους

2939.50

— Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων
αυτών

I

l

2939.60

— Αλκαλοειδή της ερυσίδης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών.

2939.70

— Νικοτίνη και τα άλατά της

2939.90

- Άλλα

Αριθ. L 198/ 1 18
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E.Σ.

XIII . ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
29.40

2940.00

Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη
φρουκτόζη (οπωροζάχαρο). Αιθέρες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα
των κλάσεων 29.37, 29.38 ή 29.39

29.41

||
li
||
li
29.42

Αντιβιοτικά :
2941.10

— Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών

2941.20

— Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. 'Αλατα των προϊόντων αυτών

2941.30

— Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

2941.40

— Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών

2941.50

— Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών

2941.90

- Άλλα

2942.00

Άλλες οργανικές ενώσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένά τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τονωτικά ποτά και μεταλλικά
νερά (τμήμα IV) ·

6) τον ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (κλάση 25.20)*
γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (κλάση 33.01)·

δ) τα παρασκευάσματα των κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες
ε) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της κλάσης 34.01 , στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες

ζ) τα παρασκευάσματα με 6άση τον ψημένο γύψο για την οδοντοτεχνική (κλάση 34.07)*
η) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (κλάση 35.02).
2. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 3 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται :
α) ως « προϊόντα μη αναμειγμένα»:
1 ) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων *
2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29·

3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της κλάσης 13.02, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιοδήποτε διαλύτη *
6) ως «προϊόντα αναμειγμένα» :
1 ) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο )
2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών
3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.

3 . Στην κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ' αυτή την κλάση και όχι σε άλλη
κλάση της ονοματολογίας :
α) τα ράμματα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς
ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών *
6) οι αποστειρωμένες λαμινάριες *
γ) τα αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική *

δ) τα σκιατικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επινοηθεί για να
χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα
αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις *
ε) τα αντιδραστήρια που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος *

ζ) τα τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τα τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών *
η) οι θήκες και τα κουτιά-φαρμακεία γεμάτα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών *
θ) τα αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνα.

»
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Κλάση
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Κώδικας

Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων
ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες
ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυ
λακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :
3001.10

— Αδένες και άλλα όργανα, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη

3001.20

— Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους

3001.90

— Άλλα

Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές
χρήσεις. Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του
αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια
προϊόντα :

30.02

\

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

30.01

I
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3002.10

— Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος

3002.20

— Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου
— Εμβόλια για την κτηνιατρική :

3002.31
3002.39

I

3002.90

30.03

— — Εμβόλια αντιαφθώδη
Άλλα
— Άλλα

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από
προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκο
πούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση :
3003.10

— Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες
ή παράγωγα των προϊόντων αυτών

3003.20

— Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά

— Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά :
3003.31

li

3003.39
3003.40

— — Που περιέχουν ινσουλίνη
Άλλα

— Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της
κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά

3003.90

30.04

— Άλλα

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 προφυλακτικούς
σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων 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

3004.20

— Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά

— Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά :

Il
li

3004.31

— — Που περιέχουν ινσουλίνη

3004.32

— — Που περιέχουν ορμόνες φλοιοεπινεφρίδιες
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Περιγραφή εμπορευμάτων
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3004.39
3004.40
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Άλλα

— Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, άλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης
29.37, ούτε αντιβιοτικά

3004.50

— Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 29.36

3004.90

— Άλλα

Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα ή

30.05

καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς,
χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς :
3005.10

— Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση

3005.90

- Άλλα

Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου :

30.06
3006.10

— Ράμματα και αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για
οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες
λαμινάριες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντια
τρική

I

3006.20

— Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος

3006.30

— Παρασκευάσματα σκιατικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί
για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή

3006.40

— Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών

3006.50

— Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών

3006.60

— Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με 6άση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) το αίμα των ζώων της κλάσης 05 . 1 1 *

6) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2 Α, 3 Α, 4 Α
ή 5·

γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με 6άρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο
των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 38.23 . Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (κλάση 90.01 ).

2. Η κλάση 3 1 .02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3 1 .05 :
Α) τα παρακάτω προϊόντα :

1 ) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό

2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό

3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θειικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου
4) το θειικό αμμώνιο, έστω και καθαρό

5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου
6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου
7) την κυαναμίδη του ασβεστίου, έστω και καθαρή, εμποτισμένη ή μη με λάδι
8) την ουρία, έστω και καθαρή

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A·
Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β
με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες

Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία
Α 2 ή Α 8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών.

3. Η κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 31.05 :
Α) τα παρακάτω προϊόντα :

1 ) τις σκουριές αποφωσφόρωσης

2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της κλάσης 25.10, φρυγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από
εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών
, 3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά )

4) το υδρογονορθοφωσφορίκό ασβέστιο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2 %, που υπολογίζεται πάνω στο
άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α, αλλά χωρίς
την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο
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Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β, αλλά χωρίς την οριακή
περιεκτικότητα σε φ9όριο, με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

4. Η κλάση 3 1 .04 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3 1 .05 :
Α) τα παρακάτω προϊόντα :

1 ) τα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, συλβινίτης και άλλα )
2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ)·
3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό ·

4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό -

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.

5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορ9οφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό
φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην κλάση 31.05.
6. Κατά την έννοια της κλάσης 31.05, η έκφραση «άλλα λιπάσματα» καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως
λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιώδη συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία : άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

Κλάση

31.01

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

3101.00

Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργα

σμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή
φυτικής προέλευσης
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα :

31.02
3102.10

— Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα

— Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:
3102.21
3102.29

Άλλα

ι

3102.30

— Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα

3102.40

— Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες

3102.50

— Νιτρικό νάτριο

3102.60

— Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου

3102.70

— Κυαναμίδη του ασβεστίου

3102.80

— Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα

3102.90

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά :

31.03

Il

— — Θειικό αμμώνιο

3103.10

— Υπερφωσφορικά
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Κώδικας

3103.20

— Σκουριές αποφωσφόρωσης

3103.90

- Άλλα

31.04

li
||

'

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα :
3104.10

— Καρναλίτης, συλθινίτης και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου

3104.20

— Χλωριούχο κάλιο

3104.30

— Θειικό κάλιο

3104.90

— 'Αλλα

31.05

\
\

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.
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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 υπερβαίνει τα 10
3105.10

— Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες
με μεικτό βάρος που δεν ξεπερνάει τα 10 kg

3105.20

— Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία : άζωτο, φωσφόρο και κάλιο

3105.30

— Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας)

3105.40

— Διυδρογονορθ-οφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθο
φωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας)

— Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία : άζωτο και φωσφόρο :

ll

3105.51
3105.59

— — Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα
Άλλα

3105.60

— Λιπάσματα ορυκτό ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία : φωσφόρο και κάλιο

3105.90

- Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΛΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ.

ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΉΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικεύσεις των κλάσεων 32.03 ή
32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα (κλάση 32.06), των γυαλιών που
παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χαλαζία με τις μορφές που αναφέρονται στην κλάση 32.07 και των βαφών και άλλων
χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της κλάσης 32.12·
6) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, 29.41 ή 35.01 μέχρι 35.04·

γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (κλάση 27.15).
2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωνίου και συζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή
αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην κλάση 32.04.

3 . Υπάγονται, ομοίως, στις κλάσεις 32.03 , 32.04, 32.05 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες [στα οποία
περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την κλάση 32.06, τα χρωστικά (piments) της κλάσης 25.30 ή του κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι
μεταλλικές σκόνες], των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην
παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπι
σμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των
χρωμάτων επίχρισης (κλάση 32.12), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις κλάσεις 32.07 , 32.08, 32.09, 32.10, 32.12,
32.13 και 32.15 .

4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις
39.01 μέχρι 39.13 περιλαμβάνονται στην κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50 % του βάρους του διαλύματος.
5 . Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος «χρωστικές ύλες» δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που
χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελαιοχρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά
(pigments) στα υδροχρώματα.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 32.12, θεωρούνται ως «φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο» μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων
εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα,
και που αποτελούνται από :

α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments ) συσσωματωμένα με κόλλα, ζελατίνα
ή άλλα συνδετικά

β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή και χρωστικά (piments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμεύει ως
υπόθεμα.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα

32.01

παράγωγα τους :

I

3201.10

— Εκχύλισμα κεμπράχο

3201.20

— Εκχύλισμα μιμόζας
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I
32.03

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

3201.30

— Εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς

3201.90

- Άλλα

32.02
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Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεψικά, έστω
και αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της
δέψης :
3202.10

— Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικό

3202.90

- Αλλα

3203.00

Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά
εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους ανθρακες ζωικής περοέλευσης), έστω και καθορισμένης
χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με
βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης

32.04

Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσ
ματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές
χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργατικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως
παράγοντες της τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφάρα, έστω και καθορισμένης χημικής
σύσρασης :
— Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου
αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες :
3204.11

I

Χρωστικές σε διασκορπίσματα και παρασκευάσματα με δάση τις χρωστικές αυτές

3204.12

— — Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές
Χρωστικές ισχυρώς διαπεραστικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

3204.13

— — Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

3204.14

— — Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

3204.15

— — Χρωστικές θαφής στον κάδο [στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες πουνχρησιμοποιούνται όπως είναι, ως

χρωστικά ( pigments)) και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές *

li

3204.16

— — Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

3204.17

— — Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά

3204.19

— — Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα περισσοτέρων χρωστικών υλών των διακρίσεων
3204.11 μέχρι 3204.19

3204.20

— Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες της τόνωσης του
φθορισμού.

32.05

3204.90

- Άλλα

3205.00

Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με
6άση τις χρωστικές λάκες

Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού,

32.06

άλλα από εκείνα των κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που

χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης :
'

Il

3206.10

— Χρωστικό ( pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου

3206.20

— Χρωστικό (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου

3206.30

— Χρωστικά (pigments ) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του καδμίου
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20 . 7 . 87

Κλάση

Κώδικας
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Ε.Σ.

— Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα :
3206.41

— — Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της

3206.42

— — Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με δάση το θειούχο ψευδάργυρο

3206.43

— — Χρωστικά (ρΐ£ηιεηί8) και παρασκευάσματα με βάση τα εξανοσιδηροκυανιούχα (σιδηροκυανιούχα ή
σιδηρικυανιούχα)

3206.49

3206.50

Άλλα

— Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα

Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται,
επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά στιλβώματα 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 :

32.07

3207.10

— Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα

3207.20

— Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής και παρόμοια παρασκευάσματα

3207.30

— Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα

3207.40

— Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή,
διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4

32.08

του κεφαλαίου αυτού :
3208.10

— Με 6άση πολυεστέρες

3208.20

— Με 6άση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή

3208.90

- Άλλα

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή,

32.09

διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο :

32.10

3209.10

— Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή

3209.90

- Άλλα

3210.00

Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων
που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων

32.11

3211.00

Ξηραντικά παρασκευασμένα

Χρωστικά (ρΐ£ΐηεηί8) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορ
πισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται 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 :

32.12

3212.10

— Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο

3212.90

- Άλλα

Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την
αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους, σωληνάρια,

32.13

δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες :
3213.10

— Χρώματα σε συνδυασμούς
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Κώδικας

- Άλλα

Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται
στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική :

32.14

li
||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

3213.90

3214.10

— Μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα

3214.90

- Άλλα

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή
σε στερεές μορφές :

32.15

— Μελάνια τυπογραφίας :
3215.11

li
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3215.19
3215.90

— — Μαύρα
Άλλα
- Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της κλάσης 22.08 *
6) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της κλάσης 34.01 ·

γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων για την
παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 38.05 .

2. Οι κλάσεις 33.03 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά
νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.
3 . Θεωρούνται ως «προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα»* σύμφωνα με την έννοια
της κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα : τα φακελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού τα ευώδη παρασκευάσματα
που ενεργούν με καύση τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασίδια χαρτιά - τα υδατικά διαλύματα για φακούς
επαφής ή για τεχνητά μάτια οι βάτες, τα πιλήματα και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με
άρωμα ή φτιασίδια τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για ζώα.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία
«πηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, στα
θερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά
υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά
και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων :

33.01

— Αιθέρια έλαιο εσπεριδοειδών :

I

3301.11

— — Περγαμόντου

3301.12

— — Πορτοκαλιού

3301.13

— — Λεμονιού

3301.14

— — Γλυκολεμονιού, γενικά

3301.19

Άλλα

— Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών:

Il

li
||
II

3301.21

— — Γερανιού

3301.22

Γιασεμιού

3301.23

Λεβάντας ή λεδαντίνης

3301.24

— — Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita)

3301.25

— — Άλλων μεντών
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— — Ανδροπώγονος (vétiver)

3301.26

\

Άλλα

3301.29
3301.30

— Ρητινοειδή

3301.90

- Άλλα

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα)
με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται σαν βασικές
ύλες για τη βιομηχανία :

33.02

||
I
33.03

3302.10

— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών

3302.90

- Άλλα

3303.00

Αρώματα και κολόνιες

33.04
-

I
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Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη
συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την
περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών :

3304.10

— Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια

3304.20

— Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια

3304.30

— Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών
- Άλλα :

I

3304.91

I

3304.99

33.05

||
\
\

Άλλα

Παρασκευάσματα για τα μαλλιά :
3305.10

— Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού

3305.20

— Παρασκευάσματα για το κατσόρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας των μαλλιών

3305.30

— Λακ για τα μαλλιά

3305.90

- Άλλα

33.06

I
I

— — Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες

Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι
σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών :
3306.10

— Παρασκευάσματα καθαρισμού των δοντιών

3306.90

- Άλλα

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 καλλωπι
σμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε

περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που
έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες :

II

3307.10

— Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα

3307.20

— Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

3307.30
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— Άλατα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά
— Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσμηση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ευώδη
παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές :

3307.41

li

3307.49

3307.90

— — Agarbatti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση
Αλλα

- Άλλα

Αριθ. L 198/ 132
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙA ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ,

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ,
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, «ΚΕΡΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) τα βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα
για το ξεκαλούπωμα (κλάση 15.17)·
6) τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης
γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς ξυρίσματος και
τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (κλάσεις 33.05, 33.06
ή 33.07).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 34.01 , ο όρος «σαπούνια» περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. Στα σαπούνια
και στα άλλα προϊόντα της κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολυμαντικά, σκόνες στιλβώματος,
πρόσθετα επιβαρυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν στιλβώματα υπάγονται σ ' αυτή την κλάση μόνον όταν
παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμάχια ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να
κατατάσσονται στην κλάση 34.05 ως πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.
3 . Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 34.02, «οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης» είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμειχθεί
με νερό σε συμπύκνωση 0,5 % σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μία ώρα στην ίδια θερμοκρασία :
α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλάκτωμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και

β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε 4,5 χ 10 -2 Ν/ m (45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.
4. Οι όροι «λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά», που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 34.03 , θεωρούνται ότι
περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 27.
5 . Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι « κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα», που χρησιμοποι
ούνται στο κείμενο της κλάσης 34.04, εφαρμόζονται μόνο :

Α) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό
Β) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμειξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους

Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές
ή άλλες ύλες.

Αντίθετα, η κλάση 34.04 δεν περιλαμβάνει :
α) τα προϊόντα των κλάσεων 15.16, 15.19 ή 34.02, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών

β) τα ζωικά κεριά μη αναμειγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμειγμένα, έστω και χρωματισμένα, της κλάσης 1 5.21 γ) τα ορυκτά κεριά και τα παρόμοια προϊόντα της κλάσης 27.12, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή απλώς χρωματισμένα *
δ) τα αναμειγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (κλάσεις 34.05, 38.09 κλπ.).
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/ 133

Περιγραφή εμπορευμάτων

L.Σ.

Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση,
που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη
έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα,
εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά :

34.01

— 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, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά :

Il
li

Il

3401.11
3401.19
3401.20

— — Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις)
Άλλα

— Σαπούνια με άλλες μορφές

Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν
πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν
περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της κλάσης 34.01 :

34.02

— Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση :
3402.11

\
Il
\
\

Ανιονικές

3402.12

— — Κατιονικές

3402.13

Μη ιονικές

3402.19

— — Άλλες

3402.20

— Παρασκευάσματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

3402.90

- Άλλα

Παρασκευάσματα λιπαντικά [στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα
για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρω
τικά 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
συστατικά 70 % ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά :

34.03

*

— Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά :
3403.11

Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων
υλών

3403.19

Άλλα

- Άλλα :
3403.91

Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων
υλών

I

3403.99

Κερυά τεχνητά και κερία παρασκευασμένα :

34.04

li

Άλλα

3404.10

— Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά

3404.20

— Από πολυαιθυλενογλυκόλες

3404.90

- Άλλα

Aρι9. L 198 / 134

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

20 . 7 . 87

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, 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 παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα
κεριά της κλάσης 34.04 :

34.05

II

3405.10

— Στιλθώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα

3405.20

— Στιλθώματα κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή
άλλων ξυλοκατασκευών

3405.30

— Στιλθώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στιλθώματα για μέταλλα

3405.40

— Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού

3405.90

— Άλλα

34.06

3406.00

Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη

34.07

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 παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο

Il

I
||
II
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Αριθ. L 198/ 135

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΛΕΥΚΩΜΑΤίUΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ.
ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) τις ζύμες (κλάση 21.02)·

6) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς
σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30·
γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης (κλάση 32.02).,

δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (αλισίβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34·
ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (κλάση 39.13)·

ζ) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατίνας (κεφάλαιο 49).

2. Ο όρος «δεξτρίνη», που χρησιμοποιείται στο κείμενο της κλάσης 35.05, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την
αποικοδόμηση των αμύλων κά9ε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εκφράζεται σε δεξτρόζη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω
από 10 %.

Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10 %, υπάγονται στην κλάση 17.02.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης :

35.01
3501.10

— Καζεΐνες

3501.90

— Άλλες

Αλβουμίνες, αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλθουμινών :

35.02
3502.10

— Αυγοαλβουμίνη

3502.90

- Αλλα

35.03

3503.00

Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται 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

35.04

3504.00

Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμιο

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιη
μένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιη
μένα άμυλα κάθε είδους :

35.05

<

Il

3505.10

— Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

3505.20

- Κόλλες

Αριθ. L 198/ 136

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

Κλάση

20 . 7 . 87

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ

Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευα
σμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1

35.06

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 υπερβαίνει το 1 kg
- Άλλα :

3506.91

3506.99

— — Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνητές
ρητίνες)
Άλλα

Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :

35.07

li

3507.10

— Πυτιά και τα συμπυκνώματά της

\

3507.90

- Άλλα ,

\
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Αριθ. L 198/ 137

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36
ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ.
ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται
στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή 6).
2. Ως «είδη από εύφλεκτες ύλες» θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 36.06, αποκλειστικά :
α) η μεταλδεϋδη, η εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες
μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευα
σμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση

6) τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το
ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα
γ) οι δάδες και οι πυρσοί από ρητίνη, τα προσανάμματα και τα παρόμοια.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

36.01

3601.00

Προωθητικές πυρίτιδες

36.02

3602.00

Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προωθητικές πυρίτιδες

36.03

3603.00

ΘρυαλλΙδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά. Καψούλια και απλοί πυροκροτητές. Είδη ανάφλεξης.
Ηλεκτρικοί πυροκροτητές
Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών
και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας :

36.04

\\
36.05

3604.10

— Είδη για πυροτεχνήματα

3604.90

- Άλλα

3605.00

Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 36.04

Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Είδη από εύφλεκτες ύλες που
αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού :

36.06

||

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, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 επί3

3606.90

- Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείμματα ούτε τις ύλες που πετιούνται.

2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος « φωτογραφικός» προσδιορίζει μία μέθοδο που επιτρέπει το σχηματισμό εικόνων άμεσα ή έμμεσα ορατών με
την ενέργεια του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.

Κλάση

Κώδικας

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο
φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι, ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές
επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο
φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη :

37.01

||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

3701.10

— Για ακτίνες Χ

3701.20

— Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης

3701.30

— Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255
Π1ΓT1

— Άλλες :
3701.91
3701.99

— — Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)
Άλλες

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 εκτεθεί στο φως (παρθένες):

37.02

3702.10

— Για ακτίνες Χ

3702.20

- Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης

— Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 ΠΙΠΊ :

\
I

3702.31

— — Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

3702.32

— — Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου

3702.39

Άλλες

— Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 ΠΙΠΊ :
•

3702.41

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 ΠΙΠΊ και μήκος που υπερβαίνει τα 200 πι, για έγχρωμες φωτογραφίες
(πολύχρωμες)

3702.42

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 ΠΙΠΊ και μήκος που υπερβαίνει τα 200 πι, άλλες από εκείνες για την
έγχρωμη φωτογραφία

3702.43

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 ΠΙ

3702.44

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 ΠΙΠΊ αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 ΠΙΠΊ
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Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):
3702.51

— — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 πιπί και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 πι

3702.52

— — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 14 m

3702.53

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30
m, για διαφάνειες

3702.54

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 πιπί αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 πιπί και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30
πι, άλλες από εκείνες για διαφάνειες

3702.55

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 πιπί αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 πιπι και μήκος που υπερβαίνει τα 30 πι

3702.56

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 πιπί
- Άλλες :

3702.91

— — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 πιπι και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 πι

3702.92

— — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 ηιιη και μήκος που υπερβαίνει τα 14 ηι

3702.93

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30
m

3702.94

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 πιπί αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 πιπί και μήκος που υπερβαίνει τα 30 πι

3702.95

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 πιπι

Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως :

37.03

37.04

3703.10

— Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 πιπί

3703.20

— Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

3703.90

- Άλλα

3704.00

Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά
δεν έχουν εμφανιστεί

Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από

37.05

τις κινηματογραφικές ταινίες :
3705.10

— Για την αναπαραγωγή όφσετ

3705.20

— Μικροταινίες

3705.90

- Άλλες

Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή

37.06

ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου :
3706.10

— Με πλάτος 35 πιπί ή περισσότερο

3706.90

- Άλλες

Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα
συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε
σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση,
γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση :

37.07

3707.10

— Γαλακτώματα για ευαίσθητες επιφάνειες

1
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Κλάση
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Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

3707.90

- "Αλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω :
1 ) τον τεχνητό γραφίτη (κλάση 38.01)·
2) τα εντομοκτόνα, τα ποντικοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της
ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην
κλάση 38.08·

3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή
βόμβες (κλάση 38.13)·
4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ)·
β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θρεπτική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην
παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (κλάση 21.06, γενικά )
γ) τα φάρμακα (κλάση 30.03 ή 30.04).

2 . Περιλαμβάνονται στην κλάση 38.23 και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας :
*

α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων
αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων
β) τα ζυμέλαια το λάδι Dippel

γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση

δ) τα προϊόντα για τη διόρθωση των μεμβρανών πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση
ε) οι ευκολοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Serger).

Κλάση

Κώδικας

Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη
ή άλλο άνθρακα, με μορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων :

38.01

Il

3801.10

— Γραφίτης τεχνητός

3801.20

— Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής

3801.30

— Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων

3801.90

- Άλλα

Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικής προέλευ
σης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας :

38.02

38.03

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

3802.10

— Άνθρακες ενεργοποιημένοι

3802.90

- Άλλα

3803.00

Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο
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Κλάση

38.04

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ

3804.00

20 . 7 . 87

Αλισίβες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες,
αποζαχαρωμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοθειώδη
άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέλαιο της κλάσης 38.03
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 προέρχονται 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 άλφα-τερπινεόλη ως κύριο συστατικό :

38.05

3805.10

— Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των
ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας

I

3805.20

— Έλαιο πεύκου

li

3805.90

- Αλλα

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια
κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες :

38.06

||
li
38.07

3806.10

— Κολοφώνια

3806.20

— 'Αλατα κολοφωνίων ή ρητινικών οξέων

3806.30

— Γόμες-εστέρες

3806.90

- Άλλα

3807.00

Ξυλόπισσες. Έλαια ξυλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρτη (ξυλόπνευμα).
Πίσσες φυτικές. Πίσσες ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα
ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσες

38.08

li
li

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμι
στικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε
μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως
ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί :
3808.10

— Εντομοκτόνα

3808.20

— Μυκητοκτόνα

3808.30

— Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών

3808.40

— Απολυμαντικά

3808.90

- Άλλα

38.09

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών
και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρα
σκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουρ
γία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :
3809.10

— Με 6άση αμυλώδεις ύλες
- Άλλα :

3809.91

Il

3809.92

Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία
— — Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού
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Κλάση

Κώδικας

3809.99

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 αποτελούνται από μέταλλο και
άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το
παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης :

38.10

li

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

3810.10

— Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή
συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα

3810.90

— Άλλα

Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοί
πων, 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 λάδια :

38.11

— Αντικροτικά παρασκευάσματα :
3811.11

3811.19

— — Με δάση ενώσεις του μολύβδου
Άλλα

— Προσθετικά για λιπαντικά λάδια :
3811.21
3811.29
3811.90

— — Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών
Άλλα
— Άλλα

Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊόντα για την πλαστι
κοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του

38.12

καουτσούκ ή των πλαστικών υλών :
3812.10

— Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού»

3812.20

— Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών

3812.30

— Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των
πλαστικών υλών

38.13

3813.00

Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες

38.14

3814.00

Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών
Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :

38.15

— Καταλύτες σε υπόθεμα :

»

3815.11

— — Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου

3815.12

— — Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου

3815.19

— — Άλλα

3815.90

— Άλλα
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Κλάση
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Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της
κλάσης 38.01

Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των κλάσεων
27.07 ή 29.02 :

38.17

3817.10

— Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα

\\

3817.20

— Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα

38.18

3818.00

Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων,
πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίηση τους στην
ηλεκτρονική

38.19

3819.00

Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης,
που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων
ορυκτών

38.20

3820.00

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου

38.21

3821.00

Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών

38.22

3822.00

Σύνθετα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου, άλλα από εκείνα των κλάσεων 30.02 ή
30.06

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευά
σματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτε
λούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται

38.23

ούτε περιλαμβάνονται αλλού :

li

li
li
li

3823.10

— Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου

3823.20

— Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους

3823.30

— Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνδετικά

3823.40

— Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα

3823.50

— Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα

3823.60

— Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905.44

3823.90

- Άλλα
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ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΉΣ ΥΛΕΣ.
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1 . Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα
οποία ή όλα υπάγονται στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμειξη, προϊόντα των
τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά
στοιχεία :
α) αναγωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγουμένως να ανασυ
σκευασθούν·

6) παρουσιάζονται ταυτόχρονα *

γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.
2. Με εξαίρεση τα είδη των κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάγονται στο κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα
από τις ύλες αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με την
αρχική τους χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΉΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1 . Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως «πλαστικές ύλες» οι ύλες των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία
εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περίπτωση, διαλύτη ή ουσίας πλαστικοποίησης),
είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπωμα,
χύτευση, διέλαση, ελασματοποίηση ή κά9ε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί.
Στην ονοματολογία, η έκφραση «πλαστικές ύλες» καλύπτει και τη βουλκανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις,
στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI .
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) τα κεριά των κλάσεων 27.12 ή 34.04 *

6) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (κεφάλαιο 29)·
γ) την ηπαρίνη και τα άλατά της (κλάση 30.01)·
δ) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της κλάσης 32.12·
ε) οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της κλάσης 34.02 *

ζ) τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (κλάση 38.06)·
η) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ *
θ) τα είδη σελοποιίας ή σαγματοποιίας για όλα τα ζώα (κλάση 42.01 ), τα μπαούλα, βαλίτσες, μπαουλάκια, σακίδια χεριού και άλλα
παρόμοια είδη της κλάσης 42.02·
ι)

τα τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας του κεφαλαίου 46·

κ) τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 48.14·

λ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές)*

μ) τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, ομπρέλες
για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια και τα μέρη τους )

Αριθ. L 198/ 146

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20 . 7 . 87

ν) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της κλάσης 71.17·

ς) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό)
ο) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII
π) τα είδη του κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκελετοί για ματογυάλια, όργανα σχεδίασης)
ρ) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογιών, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογοποιίας)
σ) τα είδη του κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους )

τ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές )
υ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού )

φ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήκτρες, κουμπιά, κλείστρα-φερμουάρ, χτένες, επιστόμια και σωλήνες για πίπες καπνού, πίπες
τσιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλογράφοι, μηχανικά μολύβια).
3 . Υπάγονται στις κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω
κατηγορίες :

α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60 % κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση
1013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (κλάσεις 39.01 και 39.02)·
6) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κουμαροϊνδενίου (κλάση 39.1 1)·

γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο
δ) στις σιλικόνες (κλάση 39.10)·

ε) στα κολλοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή .

4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
συμπολυσυμπυκνώματα, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) και τα
μείγματα πολυμερών υπάγονται στην κλάση που καλύπτει τα πολυμερή του συμμονομερούς που υπερτερεί κατά βάρος πάνω σε κάθε
άλλο απλό συμμονομερές, δοθέντος ότι τα συμμονομερή τα πολυμερή των οποίων υπάγονται στην ίδια κλάση πρέπει να θεωρούνται
ότι αποτελούν ένα απλό συμμονομερές.
Εάν δεν υπερτερεί κανένα συμμονομερές, τα συμπολυμερή ή μείγματα πολυμερών, ανάλογα με την περίπτωση, υπάγονται στην
τελευταία κατά σειρά αρίθμησης από τις κλάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την κατάταξή τους.
Θεωρούνται ως « συμπολυμερή » όλα τα πολυμερή στα οποία η συμμετοχή κανενός μονομερούς δεν αντιπροσωπεύει το 95 % ή
περισσότερο κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς.
5 . Τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική
αντίδραση, κατατάσσονται στην κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα
εμβολιασμένα συμπολυμερή.

6. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση « αρχικές μορφές» εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές :
α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα
β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που πρόκειται να
σχηματοποιηθούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες συνεκτικές μάζες.

7 . Η κλάση 39.15 δεν περιλαμβάνει τα απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε
αρχικές μορφές (κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14).
8. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 39.17, οι όροι «σωλήνες κάθε είδους» σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται
για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π.χ. σωλήνες ποτίσματος με νεύρα, διάτρητοι σωλήνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά
για τη μεταφορά, διοχέτευση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήκες για λουκάνικα
ή σαλάμια και τους άλλους επίπεδους σωλήνες κάθε είδους. Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που
έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μιάμιση φορά το πλάτος) ή σε
σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως «σωλήνες κάθε είδους» αλλά ως «είδη καθορισμένης μορφής».
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9. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 39.18 , οι όροι «επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες» σημαίνουν τα προϊόντα που
παρουσιάζονται σε κυλίνδρους με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστόμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των
τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη άλλη από το χαρτί,
με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκωτή, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με
διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.
10. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 39.20 και 39.21 , η έκφραση «πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες» εφαρμόζεται
αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του κεφαλαίου 54) και στους όγκους κανονικού
γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς κατεργασμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή απλά κομμένα σε σχήμα
τετράγωνο ή ορθογώνιο αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα (έστω και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτήρα έτοιμων για χρήση
ειδών).

11 . Η κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες κλάσεις του
υποκεφαλαίου II :

α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σηπτικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει
τα 300 λίτρα

6) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες
γ) υδρορρόες και τα εξαρτήματά τους
δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια

ε) εξώστες, κιγκλιδώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα *

ζ) παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά
τους

η) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. σε μαγαζιά, εργαστήρια,
αποθήκες
θ) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αυλακώσεις, θόλοι, περιστεριώνες

ι)

εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους
τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμολα, τα χερούλια, τα άγκιστρα, τα υποθέματα, οι πετσετοθήκες, οι πλάκες για
διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

Σημείωση διακρίσεων

1 . Στο εσωτερικό μιας κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυσυμπυκνώματα, τα
προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα
ομοπολυμερή του συμμονομερούς που υπερτερεί, και τα πολυμερή τα χημικώς τροποποιημένα των τύπων που μνημονεύονται στη
σημείωση 5 του κεφαλαίου κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με το μη τροποποιημένο πολυμερές, εφόσον αυτά τα συμπολυμερή ή
αυτά τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή δεν αναφέρονται ειδικότερα σε άλλη διάκριση ή δεν υπάρχει υπολειμματική διάκριση με την
ονομασία «Άλλα» στη σειρά των εν λόγω διακρίσεων. Τα μείγματα των πολυμερών κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα
συμπολυμερή (ή τα ομοπολυμερή, ανάλογα με την περίπτωση) που παίρνονται από τα ίδια μονομερή στις ίδιες αναλογίες.

- Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές :

39.01

li
li
||

3901.10

— Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94

3901.20

— Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94

3901.30

— Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού δινυλίου

3901.90

- Άλλα
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

»

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές :

39.02

\\

Il
||

3902.10

— Πολυπροπυλένιο

3902.20

— Πολυϊσοθουτυλένιο

3902.30

— Συμπολυμερή του προπυλενίου

3902.90

- Άλλα

Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές :

39.03

— Πολυστυρόλιο :
3903.11

*

||

I
li
I

3903.19

— — Που μπορεί να διογκωθεί
Άλλο

3903.20

— Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SΑΝ)

3903.30

— Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-θουταδιενίου-στυρολίου (ΑΒS)

3903.90

- Άλλα

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές :

39.04
3904.10

— Πολυχλωριούχο βινύλιο, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες
— Άλλο πολυχλωριούχο βινύλιο :

3904.21

— — Μη πλαστικοποιημένο

3904.22

— — Πλαστικοποιημένο

3904.30

— Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου

3904.40

— Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

3904.50

— Πολυμερή του χλωριούχου θινυλιδενίου
— Πολυμερή φθοριούχα :

\\
li
\\

3904.61

Πολυτετραφθοριοαιθύλένιο

3904.69

Άλλα

3904.90

- Άλλα

Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. 'Αλλα πολυμερή
του βινυλίου, σε αρχικές μορφές :

39.05

— Πολυμερή του οξικού βινυλίου :

Il
||

3905.11

Σε υδατώδη διασπορά

3905.19

Άλλα

«

3905.20

— Αλκοόλες πολυθινυλικές, έστω και αν περιέχουν μη υδρολυμένες οξικές ομάδες

3905.90

- Άλλα
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20 . 7 . 87

Κώδικας

Κλάση

Αριθ. L 198/ 149

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές :

39.06
3906.10

— Πολυμεθακρυλικό μεθύλιο

3906.90

- Άλλα

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά

39.07

άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές:
3907.10

— Πολυακετάλες

3907.20

— Άλλοι πολυαιθέρες

3907.30

— Ρητίνες-εποξείδια

3907.40

— Πολυανθρακικά άλατα

3907.50

— Ρητίνες-αλκύδια

3907.60

— Πολυαιθυλένιο τερεφθαλικό
— Άλλοι πολυεστέρες:

3907.91

— — Μη κορεσμένοι

3907.99

— — Άλλοι

'

Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές :

39.08
3908.10

— ΠολυαμIδιο-6, -11 , -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12

3908.90

- Άλλα

Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές:

39.09

39.10

3909.10

— Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας

3909.20

— Ρητίνες μελαμινικές

3909.30

— Άλλες ρητίνες αμινικές

3909.40

— Ρητίνες φαινολικές

3909.50

— Πολυουρεθάνες

3910.00

Σιλικόνες σε αρχικές μορφές

Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και
άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές :

39.11

3911.10

— Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερπένια

3911.90

- Άλλα

Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε

39.12

αρχικές μορφές :
— Οξικές κυτταρίνες:
3912.11

Μη πλαστικοποιημένες
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3912.12

— — Πλαστικοποιημένες

3912.20

— Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδια)
— Αιθέρες κυτταρίνης :

3912.31

li

3912.39

— — Άλλοι

3912.90

- Άλλα

Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες
πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού, σε αρχικές μορφές :

39.13

39.14

Καρθοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατα της

3913.10

— Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

3913.90

— Άλλα

3914.00

Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.13, σε αρχικές μορφές
II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΡΙΟΝΤΑ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες :

39.15

||

3915.10

— Από πολυμερή του αιθυλενίου

3915.20

— Από πολυμερή του στυρολίου

3915.30

— Από πολυμερή του χλωριούχου δινυλίου

3915.90

— Από άλλες πλαστικές ύλες

Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm
(μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην
επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες :

39.16

I

li

3916.10

— Από πολυμερή του αιθυλενίου

3916.20

— Από πολυμερή του χλωριούχου δινυλίου

3916.90

— Από άλλες πλαστικές ύλες

39.17

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
— Σωλήνες κάθε είδους άκαμπτοι :

3917.21
3917.22

Il

— — Από πολυμερή του αιθυλενίου
Από πολυμερή του προπυλενίου

3917.23

— — Από πολυμερή του χλωριούχου δινυλίου

3917.29

— — Από άλλες πλαστικές ύλες

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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— 'Αλλοι σωλήνες κάθε είδους :

li

\\

3917.31

— — Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27,6 ΜΡa

3917.32

— — 'Αλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα

3917.33

— — 'Αλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα

3917.39

— — 'Αλλοι

3917.40

— Εξαρτήματα

Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές

39.18

πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη
σημείωση 9 του κεφαλαίου αυτού :

li

3918.10

— Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

3918.90

— Από άλλες πλαστικές ύλες

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από

39.19

πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους :

l.\

3919.10

— Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm

3919.90

- Άλλα

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη
ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς

39.20

υπόθεμα :
3920.10

— Από πολυμερή του αιθυλενίου

3920.20

— Από πολυμερή του προπυλενίου

3920.30

— Από πολυμερή του στυρολίου

*

— Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου :
3920.41

— — Άκαμπτα

3920.42

— — Εύκαμπτα

— Από πολυμερή ακρυλικά :
3920.51

— — Από πολυμεθακρυλικό μεθύλιο

3920.59

— — Άλλα

— Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες :
3920.61

— — Από πολυανθρακικά άλατα

3920.62

— — Από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο

3920.63
3920.69

Από μη κορεσμένους πολυεστέρες
— — Από άλλους πολυεστέρες

— Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της :
3920.71

— — Από αναγεννημένη κυτταρίνη

Αριθ. L 198/ 152

Κλάση

||

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κώδικας

20. 7 . 87

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ

3920.72

Από βουλκανισμένη ίνα

3920.73

Από οξική κυτταρίνη

3920.79

Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης
— Από άλλες πλαστικές ύλες :

II

3920.91

— — Από θουτυράλη πολυθινυλίου

3920.92

— — Από πολυαμίδια

3920.93

— — Από αμινικές ρητίνες

3920.94

— — Από φαινολικές ρητίνες

3920.99

39.21

Από άλλες πλαστικές ύλες

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες :
— Προϊόντα κυψελώδη :

II
I-I

3921.11

— — Από πολυμερή του στυρολίου

3921.12

— — Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

3921.13

— — Από πολυουρεθάνες

3921.14

— — Από αναγεννημένη κυτταρίνη

3921.19

— — Από άλλες πλαστικές ύλες

3921.90

- Άλλα

39.22

Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα
καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από
πλαστικές ύλες :
3922.10

— Μπανιέρες, ντουσιέρες και νιπτήρες

3922.20

— Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου

3922.90

- Άλλα

39.23

Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες

διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες :
3923.10

— Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη
— Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά:

li

3923.21

Από πολυμερή του αιθυλενίου

3923.29

Από άλλες πλαστικές ύλες

«

3923.30

— Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη

3923.40

— Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα

3923.50

— Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος

3923.90

- Άλλα
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Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από
πλαστικές ύλες :

39.24

Il
li

Aρι9. L 198/ 153

3924.10

— Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα

3924.90

- Άλλα.

Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο

39.25

νται αλλού :

Il

3925.10

— Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 1

3925.20

— Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια

3925.30

— Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη
τους

\

3925.90

Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων 39.01
μέχρι 39.14 :

39.26

\
\

- Άλλα

3926.10

— Είδη γραφείου και σχολικά είδη

3926.20

— Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)

3926.30

— Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια

3926.40

— Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης

3926.90

— Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1 . Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία « καουτσούκ» σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανι
σμένα, σκληρυμένα ή μη : φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, συνθετικά
καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αναγεννημένα.
2 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές)
6) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του κεφαλαίου 64·

γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφιες λουτρού, του κεφαλαίου 65 ·
δ) τα μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών
από σκληρυμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI
ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96·

ζ) τα είδη του κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις κλάσεις 40.1 1 μέχρι 40.13 .
3 . Στις κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.05 , η έκφραση « αρχικές μορφές» εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές :

α) στα υγρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διασπορές και
διαλύματα )

6) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρύψαλα και τις μη συμπαγείς παρόμοιες μάζες.
4. Στη σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της κλάσης 40.02, η ονομασία « καουτσούκ συνθετικό» εφαρμόζεται :

α) στις μη κορεσμένες συν9ετικές ύλες που μπορούν να μετασχηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε θείο, σε μη
θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 1 8 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν
επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα
επανακτούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μιάμιση φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους
σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγκαίων για την τιθάσευση ουσιών, όπως ενεργοποιητών ή επιταχυντών
βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2ο και 3ο. Αντίθετα, η παρουσία
όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τιθάσευση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν
επιτρέπεται
β) στους θειοπλάστες ( ΤΜ )

γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμειξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποπολυμερι
σμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα
προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναστρεψιμότητας, που καθορίζονται στο
παραπάνω στοιχείο α).

5 . α) Οι κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την
πήξη :

1 ο) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσθέτονται για την
παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ)
2ο) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προορίζονται απλώς για διευκόλυνση της αναγνώρισης της
ταυτότητάς τους

3ο) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες
επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο 6)·
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6) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις
κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον ουσιώδη
χαρακτήρα τους, της ακατέργαστης ύλης :
1 ο) γαλακτώματα και αντιπισσωτικοί παράγοντες *
2ο) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων
3ο) θερμοευαίσθητες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοευαισθητοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονικοί που ενεργούν
πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροθετικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, πηκτικά, παράγοντες τρυγίας,
παράγοντες αντιψυκτικοί, παράγοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα
ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 40.04, θεωρούνται ως «απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα» τα απορρίμματα, θραύσματα και
ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι
οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομματιάσματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.

7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει
τα 5 χιλιοστόμετρα υπάγονται στην κλάση 40.08 .

8 . Η κλάση 40.10 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες μετάδοσης κίνησης, από ύφασμα εμποτισμένο, επιχρισμένο ή
επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους ιμάντες που είναι κατασκευασμένοι από
υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ.
9. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 40.01 , 40.02, 40.03 , 40.05 και 40.08 , θεωρούνται ως « πλάκες, φύλλα και ταινίες» μόνο οι
πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκοπα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή
ορθογώνιο (έστω και αν αυτή η κατεργασία τούς δίνει το χαρακτήρα ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν
έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή κατεργασία (εκτύπωση ή άλλη).

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της κλάσης 40.08, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη
κατεργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή κατεργασία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ .

Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, ξΐΐ3γιιΐC, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, σε
αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες :

40.01

4001.10

— Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προδουλκανισμένο
— Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές :

\

4001.21

— — Φύλλα καπνιστά

4001.22

— — Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (ΤSΝR)

||

4001.29

li

4001.30

Άλλα

— Μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες

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 ταινίες :

40.02

— Καουτσούκ απο στυρόλιο-θουταδιένιο (SΒR). Καουτσούκ από στυρόλιο-6ουταδιένιο καρβοξυλικό (ΧSΒR):

li
||
||

4002.11

— — Λατέξ

4002.19

Άλλα

4002.20

— Καουτσούκ από 6ουταδιένιο (ΒR)
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E.Σ.

— Καουτσούκ από ισοθουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (ΙΙR). Καουτσούκ από ισοθουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο
(CΙΙR ή ΒΙΙR):

I

4002.31
4002.39

— — Καουτσούκ από ισοθουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (ΙΙR)
Άλλα

— Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροθουταδιένιο) (CR):

Il

4002.41

— — Λατέξ

4002.49

Άλλα

— Καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο-θουταδιένιο (ΝΒR):

Il
\
\

4002.51

— — Λατέξ

4002.59

Άλλα

4002.60

— Καουτσούκ από ισοπρένιο (ΙR)

4002.70

— Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη συνδυασμένο (ΕΡDΜ)

4002.80

— Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 40.01 με προϊόντα της κλάσης αυτής
- Άλλα :

I
I

4002.91

— — Λατέξ

4002.99

Άλλα

40.03

4003.00

Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

40.04

4004.00

Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε
κόκκους

40.05

\

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες :
4005.10

— Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο

4005.20

— Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της διάκρισης 4005.10
- Άλλα :

||

4005.91

Πλάκες, φύλλα και ταινίες

4005.99

Άλλα

Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι,

40.06

δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκανισμένο :

4006.10

— Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση των επισώτρων

li

4006.90

- Άλλα

40.07

4007.00

Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο,
μη σκληρυμένο :

40.08

— Από καουτσούκ κυψελώδες :
4008.11
4008.19

— — Πλάκες, φύλλα και ταινίες
Άλλα

— Από καουτσούκ μη κυψελώδες :

I

4008.21

Πλάκες, φύλλα και ταινίες

4008.29

Άλλα

Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα
εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες):

40.09

I

4009.10

— Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα

4009.20

— Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα

4009.30

— Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα

4009.40

— Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα

4009.50

— Με εξαρτήματα

Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο :

40.10
4010.10

— Τραπεζοειδούς τομής
- Αλλοι :

4010.91

I

4010.99

Άλλοι

Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα καινούρια, από καουτσούκ :

40.11

||

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 20 cm

4011.10

— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του
τύπου break και τα αγωνιστικά)

4011.20

— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά

4011.30

— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα

4011.40

— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες

4011.50

— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα
— Άλλα :

I

Il

4011.91
4011.99

— — Με πέλματα άγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια
Άλλα
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Κώδικας

II

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα
επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και
εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ :
4012.10

— Επίσωτρα αναγομωμένα

4012.20

— Επίσωτρα μεταχειρισμένα

4012.90

- Άλλα

Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ :

40.13

I
II

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

40.12

II

20 . 7 . 87

4013.10

— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του
τύπου break και τα αγωνιστικά) λεωφορεία ή φορτηγό

4013.20

— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα

4013.90

— Άλλα

Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ

40.14

βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, έστω και με μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ :

II
40.15

4014.10

— Προφυλακτικά

4014.90

- Άλλα

•

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από καουτσούκ
βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση :
— Γάντια :

4015.11
4015.19
4015.90

— — Για τη χειρουργική

'

Άλλα

— Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο :

40.16
4016.10

— Από καουτσούκ κυψελώδες
- Άλλα :

ll
40.17

4016.91

— — Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες

4016.92

— — Γομολάστιχες

4016.93

— — Σύνδεσμοι

4016.94

— — Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την προσόρμηση πλοίων

4016.95

— — Άλλα είδη φουσκωτά

4016.99

— — Άλλα

4017.00

Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εθονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο
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ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΉΣ ΥΛΕΣ.
ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ)

Σημειώσεις
r

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα ξέσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (κλάση 05.1 1)·
6) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 05.05 ή 67.01 , ανάλογα με την
περίπτωση)·
γ) τα ακατέργαστα δέρματα, δεψασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχωτών ζώων (κεφάλαιο 43). Υπάγονται, εντούτοις,
στο κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), μονόπλων,
προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών με τις ονομασίες «αστρακάν», « breitschwanz », « καρακιούλ», « persianer » ή
παρόμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αιγοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και
κατσικάκια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρι), αγριοκάτσικου,
γαζέλας, ταράνδου, élan , ελαφιού, ζαρκαδιού ή σκύλου.

2 . Στην ονοματολογία, με τον όρο « δέρμα ανασχηματισμένο» εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην κλάση 41.11 .

Κλάση

Κώδικας ,

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών ή μονόπλων (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

41.01

μήκος :
4101.10

— Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 kg όταν είναι ξερά, τα 10 kg
όταν έχουν αλατισθεί ξερά και τα 14 kg όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς
διατηρημένα
— Άλλα δέρματα βοοειδών, νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση :

4101.21

— — Ολόκληρα

4101.22

— — Δέρμα βοδινό (croupons) και μισό δέρματος βοδινού (demi-croupons)

4101.29

Άλλα

4101.30

— Άλλα δέρματα βοοειδών, αλλιώς διατηρημένα

4101.40

— Δέρματα μονόπλων

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 :

41.02

4102.10

— Με το μαλλί τους
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί :

||

4102.21
4102.29

Άλλα

Άλλα δέρματα ακατέργαστα (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 στοιχεία 6) και γ) του κεφαλαίου αυτού :

41.03
-

I
Il

— — Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα

4103.10

— Αιγοειδών

4103.20

— Ερπετών

4103.90

- Άλλα

Δέρματα αποτριχωμένα βοοειδών και δέρματα αποτριχωμένα μονόπλων, παρασκευασμένα, άλλα
από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή 41.09 :

41.04

4104.10

— Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικό πόδια (2,6
ΠΙ2)

— Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόπλων, δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη
επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος :

\
I

4104.21

— — Δέρματα βοοειδών, που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη

4104.22

— — Δέρματα βοοειδών, αλλιώς προδεψασμένα

4104.29

Άλλα

— Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόπλων, περγαμηνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη :

I

4104.31

Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά, σχισμένα ή όχι κατά μήκος

4104.39

Άλλα

Δέρματα αποτριχωμένα προβατοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή

41.05

41.09 :

— Δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος :

li
Il

4105.11

— — Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη

4105.12

— — Αλλιώς προδεψασμένα

4105.19

li

4105.20

Άλλα

— Περγαμηνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη

Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή 41.09 :

41.06

— Δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος :
4106.11

Il

4106.12
4106.19

Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη
— — Αλλιώς προδεψασμένα
Άλλα

Επίσημη Εφηιιεριδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

4106.20
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— Περγαμηνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη

Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή

41.07

41.09 :
4107.10

— Χοιροειδών
— Ερπετών :

||
li
Il
41.08

4107.21

— — Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη
Άλλα

4107.29
4107.90

— Άλλων ζώων

4108.00

Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσι
κου)

41.09

4109.00

Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα

41.10

4110.00

Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχημα
τισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από
δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα

41.11

4111.00

Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες,
έστω και περιτυλιγμένα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΛΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (κλάση 30.06)·
6) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά
γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή
τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων (κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την
περίπτωση)

γ) τα έτοιμα είδη από δικτυωτό της κλάσης 56.08·
δ) τα είδη του κεφαλαίου 64·

ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του κεφαλαίου 65 ·
ζ) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της κλάσης 66.02·
η) τα μανικετόκουμπα, βραχιόλια και άλλες απομιμήσεις κοσμημάτων (κλάση 71.17)·

θ) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποιίας και του λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. χαλινάρια, σκάλες σέλας, κρίκοι), που
παρουσιάζονται χωριστά (τμήμα XV, γενικά)
ι)

τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (κλάση 92.09)·

κ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού )

λ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιγνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού )
μ) τα κουμπιά, τα κουμπιά με πίεση, τους σκελετούς για κουμπιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κουμπιών ή κουμπιών
με πίεση, τα ημιτελή κουμπιά, της κλάσης 96.06.

2. Εκτός από τις διατάξεις της παραπάνω σημείωσης 1 , η κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει :

α) τους σάκους που έχουν γίνει με φύλλα από πλαστική ύλη έστω και τυπωμένα, με λαβές, που δεν έχουν επινοηθεί για παρατεταμένη
χρήση (κλάση 39.23)·
β) τα είδη από πλεκτικές ύλες (κλάση 46.02)·

γ) τα είδη από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από φυσικά μαργαριτάρια ή μαργαριτάρια
καλλιεργημένα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες (κεφάλαιο 71 ).
3 . Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 42.03 , ο όρος «ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος» εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις ποδιές και άλλο ειδικό υλικό ατομικής προστασίας για όλα
τα επαγγέλματα, στις τιράντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (κλάση
91.13).

Κλάση

42.01

Κώδικας
Ε.Σ.

4201.00

Περιγραφή εμπορευμάτων

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 παρόμοια είδη), από κάθε ύλη

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη
καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια,
θήκες για κυάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα
και παρόμοια. Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης, σακίδια χεριού, σάκοι
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 το μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες :

42.02

— Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και
τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια :
4202.11

— — Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο
(λουστρίνι)

4202.12

Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες

4202.19

Άλλα

— 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, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο
(λουστρίνι)

4202.22
4202.29

— — Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες
Άλλα

— Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού :
4202.31

— — Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο
(λουστρίνι)

\

4202.32
4202.39

— — Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες
Άλλα
- Άλλα :

4202.91

Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο
(λουστρίνι)

4202.92
4202.99

— — Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες
Άλλα

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο :

42.03
4203.10

— Ενδύματα

— Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα :
4203.21
4203.29

42.04

— — Ειδικά για τον αθλητισμό
Άλλα

4203.30

— Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά

4203.40

— Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης

4204.00

Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, για τεχνηκές χρήσεις
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Κλάση

42.05

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

4205.00

'Αλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο
Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κύστεις ή από τένοντες :

42.06

||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

4206.10

— Χορδές από έντερα

4206.90

- Άλλα

20 . 7 . 87
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43

ΓΟΥΝΟΛΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1 . Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της κλάσης 43.01 , ο όρος «γουνοδέρματα», στην ονοματολογία, εννοεί τα δεψασμένα ή
κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 05.05 ή 67.01 , ανάλογα με την
περίπτωση)

6) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο
τελευταίο αυτό κεφάλαιο

γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα και δέρμα (κλάση 42.03)·
δ) τα είδη του κεφαλαίου 64·

ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του κεφαλαίου 65 ·
ζ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

3 . Υπάγονται στην κλάση 43.03 τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και
τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδυμάτων, μερών ή συμπηρωμάτων του ενδύματος ή σε μορφή
άλλων ειδών.

4. Υπάγονται στις κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδύματος (άλλα
από εκείνα που έχουν αποκλεισθεί από το κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα,
καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα
μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.
5 . Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως «τεχνητά γουνοδέρματα» οι απομιμήσεις γουνοδερμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες
ή άλλες ίνες με επικόλληση ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το ύφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομιμήσεις που κατασκευάζονται
με ύφανση ή πλέξιμο (κλάσεις 58.01 ή 60.01 , γενικά).

Κλάση

Κώδικας
E.Σ.

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 41.01 , 41.02 ή 41.03 :

43.01

I
Il
||

Περιγραφή εμπορευμάτων

4301.10

— Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

4301.20

— Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

4301.30

— Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», « Lbreitschwanz », «καρακιούλ», « persianer» ή παρόμοια, αρνιών της
Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιθέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

4301.40

— Καστόρων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

4301.50

— Μοσχοπόντικων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

4301.60

— Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

4301.70

— Φώκιας ή οταρίας, (otaries ) ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια
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Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

20 . 7 . 87

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε. Σ.

4301.80

— 'Αλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

4301.90

— Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων

43.02
*

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 43.03 :
— Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί :

I
I

4302.11
4302.12

4302.13

4302.19

43.04

Κουνελιών ή λαγών

— — Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «1)ΓCίίSCΐΐWαηζ», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της
Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιθέτ
Άλλα

4302.20

— Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί

4302.30

— Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά τους, που έχουν συναρμολογηθεί

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα ;

43.03

li
li

— — Βιζόν

4303.10

— Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης

4303.90

- Άλλα

4304.00

Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20 . 7 . 87

Αριθ. L 198 / 167

ΤΜΗΜΑ IX

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ.
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, σπασμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην
αρωματοποιία, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παρόμοια (κλάση 12.1 1)·
6) τα μπαμπού και άλλες πλεκτικές ύλες της κλάσης 14.0 1 ·

γ) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη
(κλάση 14.04)·
δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (κλάση 38.02)·
ε)

τα είδη της κλάσης 42.02 ·

ζ) τα τεχνουργήματα του κεφαλαίου 46
η) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 64·

0) τα είδη του κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους )
ι)

τα τεχνουργήματα της κλάσης 68.08·

κ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της κλάσης 71.17·

λ) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και
τεμάχια αμαξοποιίας)'
μ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους )
ν) τα μέρη όπλων (κλάση 93.05)·

ξ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)
ο) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)

π) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. πίπες, μέρη πιπών, κουμπιά και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από ξύλο για
είδη της κλάσης 96.03 ·

ρ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως «ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη"» η συμπαγής ξυλεία ή εκείνη που
αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατεργασία (για την ξυλεία που αποτελείται από
συγκολλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής),
φύσης τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές,
χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.
3 . Για την εφαρμογή των κλάσεων 44.14 μέχρι 44.21 , τα είδη από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες πλάκες-διαφράγ
ματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη », εξομοιώνονται με
τα αντίστοιχα είδη από ξύλο.
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4. Τα προϊόντα των κλάσεων 44.10, 44.1 1 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμενα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά

των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν δεκτά για την ξυλεία της κλάσης 44.09, καμπυλωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή
που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογωνίου, ή υποβληθεί σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν
τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων κλάσεων.

5. Η κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα
αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 82.
6. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού και με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1 στοιχεία 6) και ζ), ο όρος «ξυλεία»
εφαρμόζεται επίσης στο μπαμπού και στις άλλες ξυλώδεις ύλες.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

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 συσσωμα
τωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές :

44.01

4401.10

— Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές
— Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια :

II

I

4401.21

— — Κωνοφόρων

4401.22

— — Άλλη από των κωνοφόρων

4401.30

— Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων,
τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές

44.02

4402.00

Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και
συσσωματωμένα

Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνι

44.03

σμένη :
4403.10

— Που έχει υποστεί κατεργασία με 6αφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης

4403.20

— Άλλη, κωνοφόρων

— Άλλη, των παρακάτω απαριθμουμένων τροπικών ξύλων :

II

II
II

4403.31

— — Dark Γ C<1 meranti, light red meranti και meranti I)3R&U

4403.32

— — White ISU9D, white Π1CΓ3ηIί, white S6Γ3^3, yellow meranti και 31311

4403.33

— — Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau , jelutong και kempas

4403.34

— — Okoumé, ο5έοIιέ, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makoré και iroko

4403.35

— — TΪ3Π13, πΐ3ηSοηΪ3, ilomba, dibétou, 1ίπι1>3 και 3ζοI>έ
- Άλλη :

4403.91

— — Βελανιδιάς (Quercus spp.)

4403.92

Οξιάς ( Fagus spp.)

4403.99

Άλλη
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Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο

44.04

μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρογγυ

λεμένη, όχι όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμενη,
για ράβδους, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και
παρόμοια :

44.05

4404.10

— Κωνοφόρων

4404.20

— Άλλη από των κωνοφόρων

4405.00

Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου). Ξυλάλευρο
Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι :

44.06

\

4406.10

— Μη εμποτισμένοι

4406.90

— Άλλοι

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα

44.07

6 ΠΙΠΊ :
4407.10

— Κωνοφόρων

— Των παρακάτω απαριθμουμένων τροπικών ξύλων :
4407.21

— — Dark red meranti, light red meranti, meranti bakau , white lauan, \νHϊIε
, white seraya,yel
low meranti, &1αη, keruing Γ3πιίη, kapur, teak, Jοηβ1ίοη{>, merbau, jelutong και Rεπιρ3S

4407.22

— — Okoumé, obéché, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makoré, iroko , tiama, mansonia, !1οηι5&, dibétou,
IίιηI)3 και azobé

4407.23

— — Baboen, μαόνι (ηΐ3ΐιο§3η)τ) (Swietenia spp.), imbuia και balsa
- Άλλη :

4407.91

— — Βελανιδιάς (Quercus spp.)

4407.92

_ _ Οξιάς (Fagus spp.)

4407.99

Άλλη

Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) (έστω και
συγκολλημένα) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν

44.08

υπερβαίνει τα 6 ΠΙΠΊ :
4408.10

— Κωνοφόρων

4408.20

— Των παρακάτω απαριθμουμένων τροπικών ξύλων: <J3 ΓR red meranti, 1ΐ§Hί red
,
lauan,
,1ίπιI)3, okoumé, obéché, 3C3J0U Αφρικής, sapelli, 1>3ΐ>οεη, μαόνι (Πΐ3HΟΊ>3ηJ') (SWΪείεηΐ3 spp.),
παλίσανδρος (palissandre) της Βραζιλίας και 1>οΐS <de rose femelle

4408.90

— Άλλων

Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογη
μένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε
«V», γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες
πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυ

44.09

λικό αρμό :
4409.10

— Κωνοφόρων
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

4409.20
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— Άλλη από των κωνοφόρων

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες διαφράγματα από ξύλο ή άλλες
ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες :

44.10

4410.10

— Από ξύλο

4410.90

— Από άλλες ξυλώδεις ύλες

Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες
ή άλλα οργανικά συνδετικά :

44.11

— Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 β/cm3 :
4411.11
4411.19

— — Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη
Άλλες

— Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 §/cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 β/cm3 :
4411.21

— — Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

4411.29

— — Άλλες

— Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,35 β/cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,5 β/cm3 :
4411.31

— — Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

4411.39

— — Άλλες
— Άλλες :

4411.91

— — Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

4411.99

— — Άλλες

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και

44.12

παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα :
— Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου,
καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 ΠΙΠΊ :

l

4412.11

— — Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τα παρακάτω απαριθμούμενα τροπικά
ξύλα : dark red meranti , light red meranti , white lauan, sipo, limba , okoumé, obéché, acajou
Αφρικής, sapelli , baboen, μαόνι (mahogany), (Swietenia spp.), παλίσανδρος (palissandre) της
Βραζιλίας ή bois de rose femelle

4412.12

— — Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων

4412.19

Άλλη

— Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων :

l

4412.21
4412.29

— — Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια
Άλλη

— Άλλη :

I

4412.91

l

4412.99

— — Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια
Άλλη
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Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

44.13

4413.00

Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής

44.14

4414.00

Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη
Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα
(τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλετες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες
για τη φόρτωση, από ξύλο :

44.15

4415.10

— Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. Τύμπανα (τροχίσκοι) για
καλώδια

4415.20

44.16

4416.00

— Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα
οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες

44.17

4417.00

Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από
ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο

Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και
οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα (shingles και shakes),

44.18

από ξύλο :

44.19

4418.10

— Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους

4418.20

— Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια

4418.30

— Πλάκες-διαφράγατα για παρκέτα

4418.40

— Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα

4418.50

— Πέταυρα (shingles και $Ηα1(ε$)

4418.90

— Άλλα

4419.00

Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα

Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα 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

44.20

υπάγονται στο κεφάλαιο 94 :
4420.10

— Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο

4420.90

— Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο :

44.21
4421.10

— Κρεμάστρες για ενδύματα

4421.90

- Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Σημείωση

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 64·
6) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 65 ·

γ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε
θραύσματα, κόκκους ή σκόνη :

45.01

||
||
45.02

4501.10

— Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος

4501.90

- Άλλα

4502.00

Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε
κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται
και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα)
Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό :

45.03

||
Il

4503.10

— Πώματα

4503.90

- Άλλα

Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο

45.04

φελλό :

\

4504.10

4504.90

,

— Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις στους οποίους

περιλαμβάνονται και οι δίσκοι

- Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΑΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

Σημειώσεις

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος «πλεκτικές ύλες» δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν,
συμπλεχτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάθα, οι βέργες λυγαριάς ή ιτιάς, τα μπαμπού, τα
βούρλα, τα καλάμια, οι ταινίες ξύλου (πλαναδούρες), οι λουρίδες άλλων φυτών (π.χ. ράφια, φύλλα στενά ή ταινίες που προέρχονται
από φύλλα φυλλωδών) ή οι φλούδες, οι φυσικές υφαντικές ίνες μη κλωσμένες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές
από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χαρτιού, αλλά όχι οι λουρίδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανασχηματισμένο δέρμα,
οι ταινίες πιλήματος ή μη υφασμένων υφασμάτων, οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες και τα νήματα από
υφαντικές ύλες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του κεφαλαίου 54.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 48.14·

β) τους σπάγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (κλάση 56.07)·
γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρή τους, των κεφαλαίων 64 και 65 ·

δ) τα οχήματα και τα αμαξώματα για οχήματα, καλαθόπλεκτα (κεφάλαιο 87)·

ε) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 46.01 , θεωρούνται ως «πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες,
παραλληλισμένες», τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα
τοποθετημένες η μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνδετικών, έστω και αν αυτά τα
τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

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 ξήρανση των καρπών κλπ.):

46.01

4601.10

— Πλεξούδες και παρόμοιο είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες

4601.20

— Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ.,
από φυτικές ύλες
- Άλλα :

4601.91
4601.99

— — Από φυτικές ύλες
Άλλα

Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτι
κές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 46.01 . Τεχνουργήματα από φυτικούς
σπόγγους (λούφα):

46.02

||

4602.10

— Από φυτικές ύλες

||

4602.90

- Αλλα
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ΤΜΗΜΑ Χ

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΓΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΛΕΙΣ ΥΛΕΣ.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ.
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΓΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΛΕΙΣ ΥΛΕΣ.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

Σημείωση

1 . Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 47.02, Θεωρούνται ως «χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση» οι χημικοί πολτοί των οποίων το
τμήμα του αδιάλυτου πολτού είναι 92 % κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σόδα ή Θειικό άλας, ή 88 %
κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονή μέσα σε διάλυμα καυστικής
σόδας με 18 % υδροξείδιο του νατρίου (ΝαΟΗ) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες,
που η περιεκτικότητά τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0, 1 5 % κατά βάρος.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

47.01

4701.00

Μηχανικοί πολτοί από ξύλο

47.02

4702.00

Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση

47.03

Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό αλάτι, άλλοι από τους πολτούς για
διάλυση :

— Αλεύκαστοι :

||

4703.11

— — Κωνοφόρων

4703.19

— — Άλλοι από των κωνοφόρων
— Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι :

4703.21

— — Κωνοφόρων

4703.29

— — Άλλοι από των κωνοφόρων

47.04

Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση :
— Αλεύκαστοι :
4704.11

— — Κωνοφόρων

4704.19

— — Άλλοι από των κωνοφόρων
— Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι :

4704.21

— — Κωνοφόρων

||

4704.29

— — Άλλοι από των κωνοφόρων

47.05

4705.00

Ημιχημικοί πολτοί από ξύλο

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20. 7 . 87

Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Πολτοί από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες :

47.06
4706.10

— Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές Ινες βαμβακιού
- "Αλλοι :

II

4706.91

— — Μηχανικοί

4706.92

— — Χημικοί

4706.93

— — Ημιχημικοί

Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού :

47.07

\\

I
||

4707.10

— Από χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυματοειδή

4707.20

— Από άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη
μάζα

4707.30

— Από χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια
έντυπα)

4707.90

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα

Αριθ. L 198/ 176

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20. 7 . 87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4S

ΧΑΡTI ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) τα είδη του κεφαλαίου 30·

6) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της κλάσης 32.12 *
γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επιχρισμένο με φτιασίδια (κεφάλαιο 33)·

δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα τα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά (κλάση 34.01 ), ή με
κρέμες, στιλθώματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (κλάση 34.05)·
ε)

το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04·

ζ) τις τεχνητές πλαστικές ύλες σε επάλληλες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση
χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του
ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα" από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 48.14 (κεφάλαιο 39)·
η) τα είδη της κλάσης 42.02 (π.χ. ταξιδιού)
0) τα είδη του κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας )
ι)

τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τμήμα XI )

κ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65 *

λ) τα λειαντικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (κλάση 68.05) και το μαρμαρυγία τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι
(κλάση 68.14)· αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία .υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό
μ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τμήμα XV )
ν)

τα είδη της κλάσης 92.09·

ξ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του κεφαλαίου 96 (π.χ. κουμπιά).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις κλάσεις 48.01 μέχρι και 48.05 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν
υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στίλβωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος, ή και
απομιμήσεις υδατογράφησης ή μηχανική επιφανειακή στίλβωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι .επίπεδες
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με απομίμηση μαρμάρου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο.
Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υποστεί άλλη
επεξεργασία, όπως επίχριση, επάλειψη, εμποτισμό, δεν υπάγονται στις κλάσεις αυτές, πλην αντιθέτων διατάξεων της κλάσης 48.03 .
3 . Στο κεφάλαιο αυτό Θεωρείται ως «χαρτί εφημερίδων» το χαρτί χωρίς επίχριση ή επάλειψη, του τύπου που χρησιμοποιείται για την
εκτύπωση των εφημερίδων, του οποίου το 65 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που
λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, δεν είναι κολλαρισμένο ή είναι ελαφρά κολλαρισμένο, του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν
μετριέται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 200 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο
από 40 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 57 γραμμάρια και με περιεκτικότητα σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8 % κατά βάρος.
4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), η κλάση 48.02 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί
και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκασμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πληρούν
τους παρακάτω όρους :

— για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια :
α) να περιέχουν 10 % ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και :
1 ) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,
ή
2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα

\
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6) να περιέχουν περισσότερο του 8 % στάχτες και :
1 ) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,
ή
2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα *

γ) να περιέχουν περισσότερο από 3 % στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60 % ή περισσό
τερο ί 1 ) ·
δ) να περιέχουν περισσότερο από 3 % αλλά όχι περισσότερο από 8 % στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή
αντανάκλασης) κατώτερο του 60 % ( ! ) και δείκτη αντίστασης στο σχίσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 1ίPα/§/πι 2 ·
ε) να περιέχουν 3 % στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60 % ή περισσότερο ( ! ) και
δείκτη αντίστασης στο σχίσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 1ίPα/§/πι2 ·
— για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια :
α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα
β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60 % ή περισσότερο ( · ) και :
1 ) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron),
ή
2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικό
τητα σε στάχτες ανώτερη του 3 %·
γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60 % ('), πάχος που να μην υπερβαίνει τα
254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8 %.
Η κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα
σακουλάκια του τσαγιού), το πιληματοειδές χαρτί και τα πιληματοειδή χαρτόνια.

5 . Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως «χαρτί και χαρτόνια κραφτ» το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80 % τουλάχιστον κατά
βάρος της ολικής ινώδους σύνδεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα.
6. Το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που μπορούν συγχρόνως να υπαχθούν σε δύο
ή περισσότερες από τις κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11 , κατατάσσονται στην τελευταία κλάση κατά σειρά αρίθμησης στην ονοματολογία.

7 . Στις κλάσεις 48.01 , 48.02, 48.04 μέχρι 48.08, 48.10 και 48.1 1 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που παρουσιάζονται με μία από τις παρακάτω μορφές :
α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 1 5 εκατοστόμετρα,
ή

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και η άλλη
τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί),
κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες παρουσιάζουν οδοντωτές τομές, που
προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση 48.02.
8 . Ως «χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 48.14, θεωρούνται :

α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστομέτρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα
160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών :

1 ) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια
(π.χ. με μαλλί κουρέματος υφασμάτων), έστω και επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη
2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων ξύλου, αχύρου κλπ
3) επιχρισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανάγλυφη,
χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη
ή
(') Ο δείκτης λευκότητας (συντελεστής αντανάκλασης) πρέπει να μετράται με τη μέθοδο Elrepho, GΕ ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο που αναγνωρίζεται σε διεθνές
επίπεδο.
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4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες
6) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη
διακόσμηση τοίχων ή οροφών

γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που
να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.
Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύμματα
πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην κλάση 48.15 .

9. Η κλάση 48.20 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάρια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα,
ανάγλυφα ή διάτρητα.

10. Υπαγονται κυρίως στην κλάση 48.23 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό
Χαρτί.

1 1 . Με εξαίρεση τα είδη των κλάσεων .48 . 14 και 48.21 , το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες,
που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους
χρησιμοποίηση, υπάγονται στο κεφάλαιο 49.

Σημειώσεις διακρίσεων

1 . Συμφωνά με την έννοια των διακρίσεων 4804.11 και 4804.19, θεωρούνται ως «χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία
" kraftliner"» τα παρασκευασμένα ή στιλβωμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το
80 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με
θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσιμο Mullen
ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με
γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση.
Βάρος σε γραμμάρια
(8/ πι 2)

Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσιμο Mullen
(Κ Ρα)

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804.21 και 4804.29, θεωρείται ως «χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας» το
παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης

αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερου από
60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερου από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω
όρους :

α) να έχει δείκτη σχισίματος Mullen ίσο ή ανώτερο του 38 και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5 % σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2 % στην
κατεύθυνση μηχανής
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β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσιμο και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή, για καθε
άλλο βάρος, στα ισοδύναιια που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση :

Βάρος
σε γραμμάρια
(§/Π12)

Κατεύθυνση
μηχανής

Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσιμο

Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τέντωμα

(mN)

(ΚΝ /πι)

Κατεύθυνση μηχανής
συν εγκάρσια κατεύθυνση

Εγκάρσια κατεύθυνση

Κατεύθυνση μηχανής
συν εγκάρσια κατεύθυνση

1,9

6

2,3

7,2

60

700

1 510

70

830

1 790

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

.

3 . Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805.10, θεωρείται ως «χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις» το χαρτί που παρουσιάζεται σε
κυλίνδρους, του οποίου το 65 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλεύκαστες ξύλων
φυλλωδών που λαμβάνονται με ημιχημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετριέται σύμφωνα με τη μέθοδο
CMT60 (Concora Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 20 1ς§F για σχετική υγρασία 50 %, σε
θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.

4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805.30, Θεωρείται ως «χαρτί Θειωμένο συσκευασίας» το στιλβωμένο με τρίψιμο χαρτί, του
οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που παίρνονται με τη χημική
μέθοδο με όξινο θειώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8 % και με δείκτη σχισίματος Mullen ίσο ή ανώτερο
του 15 .

5. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4810.21 , θεωρείται ως «χαρτί επιχρισμένο ελαφρό με την ονομασία "LWC"», το χαρτί που είναι
επιχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν
υπερβαίνει τα 1 5 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόθεμα του οποίου το 50 % τουλάχιστον κατά βάρος της
ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

Κλάση

48.01

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

4801.00

Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο,
την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια γιά καρτέλες ή ταινίες για
διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα άλλο από το χαρτί των κλάσεων 48.01 ή 48.03. Χαρτί και
χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί):

48.02

4802.10

— Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)

4802.20

— Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα

4802.30

— Χαρτί-υπόθεμα για αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)

4802.40

— Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας

— Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10 ·/·,
κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες :
4802.51

— — Με βάρος κατά πι2 κατώτερο των 40 §

4802.52

— — Με βάρος κατά πι2 40 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 §

4802.53

Με βάρος κατά πι2 που υπερβαίνει τα 150 §
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

4802.60

— 'Αλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης
αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο

4803.00

Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας), για πετσέτες καθαρι

σμού από καλλωπιστικά παρασκευάσματα, για πετσέτες χεριών, για πετσέτες ή για παρόμοια
χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάμβακας, και επίπεδες επιφάνειες από
ίνες κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα, διάτρητα, χρωματισμένα στην επιφά
νεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους με πλάτος που υπερβαίνει τα 36 cm
ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων μία πλευρά τουλάχιστον υπερβαίνει τα 36
cm όταν είναι ξεδιπλωμένα
48.04

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από
εκείνα των κλάσεων 48.02 ή 48.03 :

— Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία « kraftliner»:
4804.11

— — Μη λευκασμένα

4804.19

— — Άλλα

•

— Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας :
4804.21
4804.29

— — Μη λευκασμένο
Άλλο

— Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά ιη2 που δεν υπερβαίνει τα 150 §:
4804.31

— — Μη λευκασμένα

4804.39

— — Άλλα

— Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά πι2 περισσότερο από 150 ς αλλά λιγότερο από 225 ς :
4804.41

I

4804.42

— — Μη λευκασμένα

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

4804.49

Άλλα

— Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά π2 ίσο ή ανώτερο των 225 §:
4804.51

— — Μη λευκασμένα

4804.52

— — 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

4804.59

48.05

Άλλα

Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα :
4805.10

— Χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις
— Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις :

4805.21
4805.22

li

4805.23

— — Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη
Των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη

— — Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι
λευκασμένες
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Κλάση

Κώδικας

li
||
li
||
||
I

Άλλα

4805.30

— Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος

4805.40

— Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά

4805.50

— Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή επιφάνεια

4805.60

— 'Αλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος κατά πι2 που δεν υπερβαίνει τα 150 §

4805.70

— Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος κατά πι2 περισσότερο από 150 β αλλά λιγότερο από 225 β

4805.80

— Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος κατά πι2 ίσο ή ανώτερο των 225 %

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 :

48.06

||
||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

4805.29
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4806.10

— Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (φυτική περγαμηνή)

4806.20

— Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)

4806.30

— Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεσηκώματος)

4806.40

— Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα,
διαφανή ή ημιδιαφανή

Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην
επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κύλινδρους ή σε φύλλα :

48.07

4807.10

— Χαρτί και χαρτόνια «σε αλλεπάλληλες στρώσεις» συγκολλημένες μεταξύ τους με κατράμι, πίσσα ή άσφαλτο
- Άλλα :

I
I

4807.91
4807.99

4808.10

— Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα

4808.20

— Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο

4808.30

— Άλλα χαρτιά κραφτ, ρυτιδωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή διάτρητα

4808.90

— Άλλα

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» 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 κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 36 cm ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή
ορθογώνιο, των οποίων τουλάχιστον ή μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 cm όταν είναι ξεδιπλωμένα :

48.09

\\

Άλλα

Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά,
ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 48.03 ή 48.18 :

48.08

\
I

— — Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έστω και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχυρο

4809.10

— Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί

4809.20

— Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

4809.90

- Άλλα
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες 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 επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε

48.10

φύλλα :
— Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς

σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10 %, κατ'ανώτατο όριο, κατά
βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες :

4810.11

— — Με βάρος κατά πι2 που δεν υπερβαίνει τα 150 β

4810.12

— — Με βάρος κατά πι2 που υπερβαίνει τα 150 β

— 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 ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες
που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο :
4810.21
4810.29

— — Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία «LWC»
Άλλα

— 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 περισσότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους
σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους κατά m2 που δεν
υπερβαίνει τα 150 β

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, βάρους κατά πι2 που υπερβαίνει
τα 150 §

4810.39

Άλλα

— Άλλο χαρτί και χαρτόνια :
4810.91
4810.99

48.11

— — Με πολλές στρώσεις
Άλλα

Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβάμθακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, με επίχριση, με
επάλειψη, εμποτισμένα, επικαλυμμένα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφά
νεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων 48.03, 48.09,
48.10 ή 48.18 :
4811.10

— Χαρτί και χαρτόνια πισσωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλτωμένα
— Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες :

4811.21
4811.29

— — Αυτοκόλλητα
Άλλο

— Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συγκολ
λητικές):

4811.31
4811.39
4811.40

— — Λευκασμένα, με βάρος κατά πι2 που υπερβαίνει τα 150 β
Άλλα

— Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή
γλυκερίνη

4811.90

— Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοθάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης
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Κλάση

48.12

Κώδικας

Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις
Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες :

48.13

li

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

4812.00
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4813.10

— Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες

4813.20

— Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 cm

4813.90

- Άλλα

Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων :

48.14
4814.10

— Χαρτί με την ονομασία «ingrain»

4814.20

— Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμ
μένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με
διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη

4814.30

— Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή
όψη, με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες

li

4814.90

- Αλλα

48.15

4815.00

Επικαλύμματα πατωμάτων με υπόθεμα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω και κομμένα σε σχήματα
Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» 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 :

48.16

•

4816.10

— Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί

4816.20

— Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

4816.30

— Μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις

4816.90

- Άλλα

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλο
γραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που
περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας :

48.17

4817.10

— Φάκελοι

4817.20

— Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικό δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας

4817.30

— Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

Χαρτί υγείας, μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού
πετσέτες χεριών, τραπεζομάντιλα, πετσέτες τραπεζιού, απορροφητικές πάνες για βρέφη, πετσέτες
(σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, σεντόνια κρεβατιού και παρόμοια είδη για οικιακές χρήσεις,
καθαριότητας, υγείας ή για νοσοκομειακές χρήσεις, ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος από
χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης :

48.18

4818.10

— Χαρτί υγείας

4818.20

— Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών

4818.30

— Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού

4818.40

— Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής
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Κλάση
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Κώδικας

\

4818.50

— Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος

4818.90

- Άλλα

Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή
επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια :
4819.10

— Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

4819.20

— Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

4819.30

— Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 cm ή περισσότερο

4819.40

— 'Αλλοι σάκοι. Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνιά

4819.50

— Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους

4819.60

— Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωμα
τάρια-ημερολόγια, (ατζέντες) συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα
φύλλα χαρτιού για επιστοές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοθέτες,
ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα) δεσίματα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα) ,
πουκάμισα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας,
στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (ιηαηΐΓοI(1), έστω
και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (carbon) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για
συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι :

48.20

l

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ

48.19

||
\
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4820.10

— Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων) συσσωματωμένα
φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημειωματόρια-ημερολόγια
(ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα

4820.20

— Τετράδια

4820.30

— Ταξιθέτες, (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα) δεσίματα βιβλίων, πουκάμισα και καλύμματα για φακέλους
εγγράφων

\
\

4820.40

— Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού

4820.50

— Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές

4820.90

- Άλλα

48.21

\

Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη :
4821.10

— Τυπωμένες

4821.90

- Άλλες

48.22

Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και
διάτρητα ή σκληρυμένα :

S

4822.10

— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων

4822.90

- Άλλα
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Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε
καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμθακα ή
επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης :

48.23

— Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους :
4823.11

||

\\
I -!

4823.19

— — Αυτοκόλλητο
Άλλα

4823.20

— Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις

4823.30

— Καρτέλες μη διάτρητες, έστω και σε ταινίες για μηχανήματα διάτρητων καρτελών

4823.40

— Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους

— Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς
σκοπούς :
4823.51
4823.59

— — Τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα
Άλλα

4823.60

— Δίσκοι, πιατέλες, πιάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι

4823.70

— Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα από χαρτόμαζα

4823.90

- Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΉΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (κεφάλαιο 37)·

6) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαίρες, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (κλάση 90.23)·
γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του κεφαλαίου 95 ·

δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές
σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της κλάσης 97.04, καθώς
και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του κεφαλαίου 97.
2. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου 49, ο όρος « τυπωμένο » σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό
μηχάνημα, που παίρνεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο,
θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση .
3 . Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που
παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην κλάση 49.01 , ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.
4. Υπάγονται επίσης στην κλάση 49.01 :

α) οι συλλογές εικόνων χαρακτικής, αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, σελιδοποιημένα και
μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό
τους

6) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του

γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται , σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου
και προορίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν.
Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτικής και οι εικονογραφήσεις που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε
διάστασης υπάγονται στην κλάση 49. 1 1 .
5 . Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του κεφαλαίου αυτού, η κλάση 49.01 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη
διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι, επετηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα
τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην κλάση 49.1 1 .

6. Συμφωνά με την έννοια της κλάσης 49.03 , θεωρούνται ως «λευκώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά» τα λευκώματα ή βιβλία για παιδιά
των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα :

49.01
4901.10

— Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα
— Άλλα :

li

4901.91

— — Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη
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Κλάση

Κώδικας

Άλλα

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις :

49.02

\\
li

Περιγραφή εμπορενμάτων

E.Σ.

4901.99
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4902.10

— Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα

4902.90

- Άλλα

49.03

4903.00

Λευκώματα ή 6ι6λία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά

49.04

4904.00

Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη
Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα
τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένες :

49.05

4905.10

— Υδρόγειες σφαίρες
- Άλλα :

4905.91

4905.99

49.06

4906.00

— — Με μορφή 6ι6λίων ή φυλλαδίων
Άλλα

Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχα
νικά, εμπορικά, τοπογραφικά 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

49.07

4907.00

Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται
να μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια,
επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι
Χαλκομανίες κάθε είδους :

49.08
4908.10

— Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν

4908.90

- Άλλες

49.09

4909.00

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά
μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις

49.10 .

4910.00

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των
οποίων αφαιρούνται τα φύλλα

Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες :

49.11
4911.10

— Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια
- Άλλα :

I

4911.91

Εικόνες, εικόνες χαρακτικής και φωτογραφίες

4911.99

Άλλα
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ΤΜΗΜΑ XI

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΉΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1 . Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τις τρίχες και γουρουνότριχες ψηκτροποιίας (κλάση 05.02), τις χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και
τα απορρίμματα αυτών (κλάση 05.03)·

6)

τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (κλάσεις 05.01 , 67.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά
υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές
χρήσεις, περιλαμβάνονται στην κλάση 59.1 1 *

γ)

τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του κεφαλαίου 14·

δ)

τον αμίαντο της κλάσης 25.24 και τα είδη από αμίαντο και άλλα προϊόντα των κλάσεων 68.12 ή 68.13 ·

ε)

τα είδη των κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. βαμβάκι, γάζες, επίδεσμοι και ανάλογα είδη, που προορίζονται για ιατρικούς,
χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές)

ζ)

τα ευαισθητοποιημένα υφάσματα των κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04·

η) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λουρίδες
και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη
(κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας από τα ίδια αυτά
είδη (κεφάλαιο 46)·

3) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με
πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του κεφαλαίου 39·

ι)

τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με
καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του κεφαλαίου 40·

κ) τα μη αποψιλωμένα δέρματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα των κλάσεων 43.03 ή 43.04·
λ)

τα είδη από υφαντικές ύλες των κλάσεων 42.01 ή 42.02·

μ) τα προϊόντα και τα είδη του κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας)
ν)

τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περικνήμια και τα ανάλογα είδη, του κεφαλαίου 64·

ξ)

τα δίχτυα και τους φιλέδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του
κεφαλαίου 65 ·

ο)

τα προϊόντα του κεφαλαίου 67·

π) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα
από τις ίνες αυτές της κλάσης 68.15 *

ρ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή
βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (κεφάλαιο 70)·

σ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής, συσκευές φωτισμού)

τ)

τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες).

2. Α) Τα υφαντουργικά προϊόντα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή περισσότερες
υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος,
καθεμιάς από τις άλλες υφαντικές ύλες.
Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού :

α) τα νήματα από χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (κλάση 51.10), και
τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (κλάση 56.05) θεωρούνται, για το συνολικό
βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη
των υφασμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα
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6) η εκλογή της κλάσης που πρεπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του κεφαλαίου και,
μετά, στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, της κλάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν
ανήκει στο κεφάλαιο αυτό·
γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια
θεωρούνται σαν ένα και το αυτό κεφάλαιο *

δ) όταν ένα κεφάλαιο ή μία κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μία
υφαντική ύλη.
Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3 , 4,
5 ή 6.

3 . Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως «σπάγκοι,
σχοινιά και χοντρά σχοινιά» τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά):
α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex
6) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα
μονόκλωστα νήματα του κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex
γ) από καννάβι ή λινάρι :
10) στιλβωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω *
2ο) μη στιλβωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex
δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους·
ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex·

ζ) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.
Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται :
α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και στα νήματα από χαρτί,
που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο·
β) στις δέσμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του κεφαλαίου 55 και στα πολύκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο
κατώτερο από 5 στροφές το μέτρο, του κεφαλαίου 54·

γ) στις τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες) της κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του κεφαλαίου 54·

δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της κλάσης 56.05 . Τα ενισχυμένα με μέταλλο
υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α) ζ)·
ε) στα νήματα από σενίλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»
της κλάσης 56.06.

4. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως «νήματα συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση », στα κεφάλαια 50, 51 , 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται :
α) σε καρτέλες, καρούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει
τα :

10) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,
ή
2ο) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα·

β) σε μπάλες, κουβάρια, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα :
10) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από
μετάξι,
ή
2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex,
ή
3ο) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα·
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ν) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις
καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα :
1 ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,
ή
2ο) 1 25 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται :
α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση :
1 ο) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας
και

2ο) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000
(decitex *

β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα :
1 ο) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται,
ή

2ο) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούκλες

γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133
<3εCΪIεχ ή λιγότερο

δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάδε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται :
1 ο) σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος,
ή
2ο) σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κυλίνδρους,
καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

5 . Στις κλάσεις 52.04, 54.01 και 55.08, θεωρούνται ως «νήματα για ράψιμο» τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν
ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους :

α) να προσφέρονται σε υποθέματα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει
τα 1 000 γραμμάρια

β) να είναι κολλαρισμένα
και

γ) να έχουν τελικό στρίψιμο « Ζ».

6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως «νήματα μεγάλης αντοχής» τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex
(centinewton κατά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια :
60 cΝ / tex ,
— νήματα απλά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες :
— νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες :
53 cΝ/tex ,
27 cΝ/tex .
— νήματα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης :
7 . Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως «έτοιμα»:
α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *

β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από
προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως
ορισμένα ξεσκονόπανα, σφουγγαρόπανα, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, μαντίλια του λαιμού («τετράγωνα») και κουβέρτες *

γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριφωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε
κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόσθετα νήματα εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται
ως «έτοιμες» οι υφαντικές ύλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς ούγια έχουν απλώς συγκρατηθεί *
δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξεφτίσματος του νήματος *
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ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα
με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή
περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνειά τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έστω και με
παρεμβολή μιας ύλης παραγεμίσματος )

ζ) τα πλεκτά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται σε τόπια που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες.
8 . Εκτός από αντίθετες διατάξεις, που προκύπτουν από το ίδιο το κείμενο των κλάσεων, δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 ούτε
στα κεφάλαια 56 μέχρι 60 τα έτοιμα είδη, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 7 . Δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 τα είδη
των κεφαλαίων 56 μέχρι 59.

9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων υφαντικών
νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεώνονται μεταξύ τους στα
σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνδετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση.
10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα
αυτό .

11 . Στο τμήμα αυτό, ο όρος « εμποτισμένα» εννοεί και τα εμβαπτισμένα.
12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος « πολυαμίδια» εννοεί και τα αραμίδια.

13 . Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδύματα από υφαντικές ύλες που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις κατατάσσονται στις
αντίστοιχες κλάσεις τους, έστω και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση.
Σημειώσεις διακρίσεων

1 . Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως :
α) «νήματα ελαστομερή »:

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ύλες, άλλα από τα υφασμένα
νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι τριπλασιασμού του αρχικού μήκους τους και τα οποία,
αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις
ίσο κατά μιάμιση φορά με το αρχικό τους
β) «νήματα αλεύκαστα»:
τα νήματα :

1 ο) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο (έστω και στη
μάζα), ούτε εκτύπωση,
ή

2ο) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία «νήματα σταχτιά»), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.
Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται
μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη
μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της στιλπνότητας (π.χ. διοξείδιο του τιτανίου)
γ) «νήματα λευκασμένα»:
τα νήματα :
1 ο) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι
βαμμένα λευκά (έστω και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα,
ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών,
ή

3ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα
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δ) «νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)»:
τα νήματα :

1 ο) που είναι θαμμένα (έστω και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με
βαμμένες ή τυπωτές ίνες,
ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα ινών θαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και
χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά
διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα chinés),
ή

3ο) στα οποία το φιτίλι ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,
Π

4ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.
Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουρίδες ή παρόμοιες μορφές του
κεφαλαίου 54·

ε) «υφάσματα αλεύκαστα»:

τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε θάψιμο, ούτε εκτύπωση. Τα
υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα
ζ) « υφάσματα λευκασμένα»:
τα υφάσματα :

1 ο) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, θαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα, κατά τόπι,
ή

2ο) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες,
ή

3ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα
η) «υφάσματα θαμμένα»:
τα υφάσματα :

1 ο) που είναι θαμμένα αλλιώς από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί
χρωματισμένο κολλάρισμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπι,
ή

2ο) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος *
3) «υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων»:
τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):
1 ο) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ιδίου χρώματος, άλλα από το
φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,
ή

2ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα,
ή

3ο) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.
(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις ούγιες και τα τελειώματα στα τόπια δεν λαμβάνονται υπόψη)
ι) «υφάσματα τυπωτά»:

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.
(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ. με πινέλο, ψήκτρα, πιστόλι
με χρησιμοποίηση χαρτιού μεταφοράς, με σχηματισμό φλόκων, με τη μέθοδο μπατίκ.)
Η στίλβωση με διάλυση καυστικής σόδας (ιτΐ6ΓCCΠSS§6) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους
παραπάνω ορισμούς
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κ) «απλή ύφανση»:

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφαδιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα
νήματα του στημονιού και κάθε νήμα του στημονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του
υφαδιού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου
αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός
προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες ύλες.
Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού :

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του
γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3 ·

6) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδωτή ή μπουκλωτή επιφάνεια
γ) δεν λαμβάνεται υπόψη παρά το ύφασμα της βάσης, στην περίπτωση των κεντημάτων της κλάσης 58.10. Εντούτοις, για τα
κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο, αστήρικτα ή χωρίς ορατή βάση, η κατάταξη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα
νήματα του κεντήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50
ΜΕΤΑΞΙ

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

50.01

5001.00

Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους

50.02

5002.00

Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο"

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για
ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):

50.03

50.04

5003.10

— Μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

5003.90

— Άλλα

5004.00

Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση

50.05

5005.00

Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

50.06

5006.00

Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες
αλιείας (μεσσηνέζες)

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι :

50.07
5007.10

— Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι

5007.20

— Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα
κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι

5007.90

— Άλλα υφάσματα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

Σημείωση
1 . Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως :

α) « μαλλί» η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή

6) « τρίχες εκλεκτής ποιότητας» οι τρίχες αλπακά, λάμας, περουβιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας μοχέρ,
κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και
το κουνέλι της Αγκύρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχοπόντικα

γ) « τρίχες χοντροειδείς» οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκτροποιίας
(κλάση 05.02) και τις χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) (κλάση 05.03).

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα :

51.01

— Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην
προβιά :
5101.11

5101.19

— — Μαλλιά από κούρεμα
Άλλα

— Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη
απανθρακωμένα):

!!

5101.21

— — Μαλλιά από κούρεμα

5101.29

— — Άλλα

5101.30

— Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)

51.02

Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες :

li

5102.10

— Τρίχες εκλεκτής ποιότητας

\\

5102.20

— Τρίχες χοντροειδείς

51.03

li
51.04

Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια :
5103.10

— Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5103.20

— Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5103.30

— Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες

5104.00

Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμ

51.05

βάνεται και το «μαλλί χτενισμένο χύμα»):
5105.10

— Μαλλί λαναρισμένο
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

\
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— Μαλλί χτενισμένο :
5105.21

— — «Μαλλί χτενισμένο χύμα»

5105.29

— — Αλλο

5105.30

— Τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες

5105.40

— Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες

Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :

51.06
5106.10

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί

5106.20

— Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί

Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :

51.07

\\
li

5107.10

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί

5107.20

— Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί

Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη

51.08

λιανική πώληση :

II

5108.10

— Λαναρισμένα

5108.20

— Χτενισμένα

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :

51.09
5109.10

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

II

5109.90

— Άλλα

51.10

5110.00

Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) [στα
οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από τυλιγμένες χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή
βοοειδών)], έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες :

51.11

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας :

II

I
II
II

5111.11

— — Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 §/ιη2

5111.19

— — Άλλα

5111.20

— Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες

5111.30

— Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς

5111.90

- Άλλα

Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες :

51.12

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας :

II
II

5112.11
5112.19

5112.20

— — Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 §/ιη2
Άλλα

— Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες
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Κλάση

51.13

Επίσημη Εφηιιερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

5112.30

— Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς

5112.90

- Άλλα

5113.00

Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52
ΒΑΜΒΑΚΙ

Σημείωση διακρίσεων

1 . Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5209.42 και 5211.42, ως «υφάσματα με την ονομασία "<3εηΐιτΓ » εννούνται τα υφάσματα με
διαγώνια ριγωτή ύφανση *(σερζέ), στα οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 και στα οποία
περιλαμβάνονται και αυτά με κομμένη κατά διάστημα ρίγα, σπασμένο σερζέ ή σατέν 4, που δίνει την εντύπωση αλυσίδας, στα οποία τα
νήματα του στημονιού είναι βαμμένα μπλε και τα νήματα του υφαδιού είναι αλεύκαστα, λευκασμένα, βαμμένα γκρι ή χρωματισμένα με
ένα μπλε πιο φωτεινό από τα νήματα του στημονιού.

Κλάση

52.01

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

5201.00

Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο

Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα

52.02

ξεφτίδια):
5202.10

— Απορρίμματα από νήματα
- Άλλα :

5202.91
5202.99

52.03

5203.00

— — Ξεφτίδια
Άλλα

Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο
Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :

52.04

— Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :

li

5204.11

— — Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι

5204.19

— — Άλλα

5204.20

— Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά
βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :

52.05

— Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες :

li

li

5205.11

Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)

5205.12

— — Με τίτλο 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)

5205.13

— — Με τίτλο 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)

5205.14

— — 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)

5205.15

— — Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)
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Κλάση
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες :

li

5205.21

Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μνάδες)

5205.22

— — Με τίτλο 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)

5205.23

— — Με τίτλο 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)

5205.24

— — 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)

5205.25

— — Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)

— Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες :
5205.31

— — Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

5205.32

— — 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)

5205.33

— — 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).

5205.34

— — Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που
υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες, αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)

5205.35

— — Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά
νήματα)

— Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες :
5205.41

— — Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

5205.42

— — 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)

5205.43

— — Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 4εά(εχ αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που
υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)

5205.44

— — Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που
υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)

5205.45

— — Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά
νήματα)

52.06

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά
βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :
— Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες :

li

5206.11

— — Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)

5206.12

— — Με τίτλο 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)

5206.13

— — Με τίτλο 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)

5206.14

— — 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)
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Ε.Σ.

5206.15

Αρι9. ί 198/ 199

— — Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex («ου υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)

— Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες :
5206.21

— — Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)

5206.22

— — Με τίτλο 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)

5206.23

— — Με τίτλο 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)

5206.24

— — 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)

5206.25

— — Με τίτλο κατώτερο των 125 (decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)
— Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες :

5206.31

— — Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

5206.32

— — 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)

5206.33

— — 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 απλό νήματα)

5206.34

— — Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που
υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)

5206.35

— — Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά
νήματα)
— Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες :

5206.41

— — Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

5206.42

— — 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)

5206.43

— — 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)

5206.44

— — Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 (decitex (που
υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)

5206.45

— — Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά
νήματα)

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :

52.07
5207.10

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι

5207.90

- Άλλα

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν
υπερβαίνει τα 200 §/πι2 :

52.08

— Αλεύκαστα :
5208.11

— — Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 §/πι 2

Αριθ. L 198/200

Κλάση

I
II
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5208.12

— — Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 §/πι 2

5208.13

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5208.19

— — Άλλα υφάσματα
— Λευκασμένα :

II

II

5208.21

— — Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 β/ιη2

5208.22

— — Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 β/m 2

5208.23

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5208.29

— — Άλλα υφάσματα
— Βαμμένα :

\I
II

5208.31

— — Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 β/πι2

5208.32

— — Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 J»/m 2

5208.33

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
ξεπερνάει τον αριθμό 4

5208.39

— — Άλλα υφάσματα

— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων :
5208.41

— — Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 β/πι 2

5208.42

— — Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 §/πι 2

5208.43

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5208.49

— — Άλλα υφάσματα
— Τυπωτά :

I

5208.51

— — Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 §/πι 2

5208.52

— — Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 §/πι 2

5208.53

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5208.59

52.09

— — Άλλα υφάσματα

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που
υπερβαίνει τα 200 §/πι2 :
— Αλεύκαστα :

\

5209.11

— — Απλής ύφανσης

5209.12

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5209.19

— — Άλλα υφάσματα
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Ε.Σ.

— Λευκασμένα :

Il

5209.21

— — Απλής ύφανσης

5209.22

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία , η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5209.29

— — Άλλα υφάσματα

— Βαμμένα:
5209.31

— — Απλής ύφανσης

5209.32

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5209.39

— — Άλλα υφάσματα
— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων :

5209.41

Il

Απλής ύφανσης

5209.42

— — Υφάσματα με την ονομασία «denim»

5209.43

— — Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

5209.49

— — Άλλα υφάσματα
— Τυπωτά :

\

5209.51

5209.52

— — Απλής ύφανσης

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5209.59

— — Άλλα υφάσματα

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 §/ιη2 :

52.10

— Αλεύκαστα :

\

5210.11

— — Απλής ύφανσης

5210.12

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5210.19

— — Άλλα υφάσματα
— Λευκασμένα :

5210.21
5210.22

— — Απλής ύφανσης

Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5210.29

— — Άλλα υφάσματα
— Βαμμένα :

\

5210.31

Απλής ύφανσης

Aρι8. L 198 / 202
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— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5210.32

5210.39

— — Άλλα υφάσματα
•

— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων :

I

5210.41

— — Απλής ύφανσης

5210.42

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5210.49

— — Άλλα υφάσματα
— Τυπωτά :

II

I

5210.51

— — Απλής ύφανσης

5210.52

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5210.59

— — Άλλα υφάσματα

Υφάσματα από 6αμ6άκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος 6αμ6άκι, σύμμεικτα κυρίως
ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 β/ιη2 :

52.11

— Αλεύκαστα :

||

5211.11

— — Απλής ύφανσης

5211.12

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5211.19

— — Άλλα υφάσματα
— Λευκασμένα :

II

||

5211.21

— — Απλής ύφανσης

5211.22

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5211.29

— — Άλλα υφάσματα

— Βαμμένα :

Il

5211.31

— — Απλής ύφανσης

5211.32

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5211.39

— — Άλλα υφάσματα
— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων :

5211.41

— — Απλής ύφανσης

5211.42

— — Υφάσματα με την ονομασία «denim»

5211.43

— — 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
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— Τυπωτά :

\\
Il

5211.51

Απλής ύφανσης

5211.52

— — Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν
υπερβαίνει τον αριθμό 4

5211.59

— — Άλλα υφάσματα

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι :

52.12

— Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 β /πι 2 :

Il

li

5212.11

— — Αλεύκαστα

5212.12

— — Λευκασμένα

5212.13

— — Βαμμένα

5212.14

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5212.15

— — Τυπωτά

— Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 %1χα2 :
5212.21

— — Αλεύκαστα

5212.22

— — Λευκασμένα

5212.23

— — Βαμμένα

5212.24

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5212.25

— — Τυπωτά

Αριθ. L 198 /204
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ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.
ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑPTI ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑPTI

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από
λινόρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):

53.01

5301.10

— Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο

— Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο :
5301.21
5301.29
5301.30

— — Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο
Άλλο

— Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι

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

53.02

ξεφτίδια):

II

5302.10

— Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο

5302.90

- Άλλα

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης
κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινόρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες,
αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνο

53.03

νται 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

5303.90

- Άλλες

Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους A§ανε, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι
νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα

53.04

απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):
5304.10

— Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgave, ακατέργαστες

5304.90

- Άλλες

53.05

Κοκοφοίνικα, αβάκα (καννάβι Μάνιλας ή Μusa textilis Νee), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές
ίνες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι
νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):
— Από κοκοφοίνικα (coir):
5305.11
5305.19

— — Ακατέργαστο
Άλλο
— Από αβάκα :

5305.21

— — Ακατέργαστη
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Αριθ. L 198/205

\
Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

5305.29

Αλλη
— "Αλλες :

li
li

5305.91

— — Ακατέργαστες

5305.99

— — "Αλλες

Νήματα από λινόρι :

53.06

\

5306.10

— Απλά

5306.20

— Στριμμένα ή κορδονωτά

Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος)

53.07

ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 53.03 :

li

5307.10

— Απλά

5307.20

— Στριμμένα ή κορδονωτά

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί :

53.08

\
\

5308.10

— Νήματα από κοκοφοίνικα

5308.20

— Νήματα από καννάβι

5308.30

— Νήματα από χαρτί

5308.90

- Άλλα

Υφάσματα από λινάρι :

53.09

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος λινάρι :
5309.11

5309.19

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα
Άλλα

— Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος λινάρι :
5309.21

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5309.29

— — Άλλα

Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού

53.10

(βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 53.03 :

53.11

5310.10

— Αλεύκαστα

5310.90

- Άλλα

5311.00

Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί

ι

Αριθ. L 198/206
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημειώσεις

1 . Στην ονοματολογία, με τον όρο «συνθετικές ή τεχνητές ίνες» εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερείς
οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά :

α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουραιθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων
6) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυτταρίνη, καζεΐνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών
ινών, βισκόζης, οξικής κυτταρίνης, cupro ή αλγινικού άλατος.

Θεωρούνται ως «συνθετικές» οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως « τεχνητές» εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο 6).
Οι όροι «συνθετικές» και «τεχνητές» εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση «υφαντικές ύλες».
2. Οι κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του κεφαλαίου 55 .

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε. Σ.

54.01

Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση :

\

5401.10

— Από ίνες συνθετικές συνεχείς

5401.20

— Από Ινες τεχνητές συνεχείς

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 decitex :
5402.10

— Νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5402.20

— Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες
— Νήματα ελαστικοποιημένα :

||
li

5402.31

— — Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο

5402.32

— — Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 tex

5402.33

— — Από πολυεστέρες

5402.39

Άλλα

— Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο :

li
Il

5402.41

— — Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5402.42

— — Από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες

5402.43

— — Από πολυεστέρες, άλλα

5402.49

Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Aρι9. L 198 /207

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

— Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο :

||
\\

5402.51

— — Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5402.52

— — Από πολυεστέρες

5402.59

— — Άλλα

— Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά :

||
Il

5402.61

— — Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5402.62

— — Από πολυεστέρες

5402.69

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 :

54.03

li

Άλλα

5403.10

— Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

5403.20

— Νήματα ελαστικοποιημένα
— Άλλα νήματα, απλά :

5403.31

— — Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές
το μέτρο

5403.32

— — Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο

5403.33

— — Από οξική κυτταρίνη

5403.39

Άλλα

— Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά :
5403.41

— — Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

5403.42

— — Από οξική κυτταρίνη

5403.49

— — Άλλα

Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex 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 πιπί :

54.04

I
I
54.05

5404.10

— Νήματα μονόινα

5404.90

- Άλλα

5405.00

Νήματα μονόινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων ή 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 πιπί
Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευα

54.06

σμένα για τη λιανική πώληση :

\

5406.10

— Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς

5406.20

— Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς

Αριθ. L 198/208

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

li

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

54.07

20. 7 . 87

Υφάσματα από νήματα από συνδετικές Ινες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα
που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της κλάσης 54.04 :
5407.10

— Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες

5407.20

— Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές

5407.30

— «Υφάσματα» που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI

— Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 Η κατά 6άρος ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια :

I

li

5407.41

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5407.42

— — Βαμμένα

5407.43

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5407.44

— — Τυπωτά

— Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημέ
νες :

li
li

5407.51

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5407.52

— — Βαμμένα

5407.53

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5407.54

— — Τυπωτά

5407.60

— Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα μη ελαστικοποιη
μένες

— Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 V» κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς :

li
Il

5407.71

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5407.72

— — Βαμμένα

5407.73

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5407.74

— — Τυπωτά

— Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμμεικτα
κυρίως ή μόνο με βαμβάκι :

li
||
li

5407.81

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5407.82

— — Βαμμένα

5407.83

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5407.84

— — Τυπωτά

— Άλλα υφάσματα :

li

li

5407.91

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5407.92

— — Βαμμένα

5407.93

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5407.94

— — Τυπωτά

Επίσημη Εφηιιερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/209

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που

54.08

κατασκευάζονται από προϊόντα της κλάσης 54.05 :
5408.10

— Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

— Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές,
τεχνητές :
5408.21

l .\

Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5408.22

— — Βαμμένα

5408.23

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5408.24

— — Τυπωτά

— Άλλα υφάσματα :

li

5408.31

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5408.32

— — Βαμμένα

5408.33

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5408.34

— — Τυπωτά

Αριθ. L 198/ 210
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημείωση

1 . Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 55.01 και 55.02, θεωρούνται ως «δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών», οι δέσμες που
αποτελούνται από ένα σύνολο παραλλήλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμοφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν
τους παρακάτω όρους :

α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα

6) στρίψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στροφών το μέτρο *
γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex

δ) μόνο για δέσμες από συνδετικές ίνες συνεχείς : οι δέσμες πρέπει να έχουν τεντωθεί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να
επιμηκυνθούν περισσότερο από το 100 % του μήκους τους
ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex .

Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις κλάσεις 55.03 ή 55.04.

Κλάση

Κώδικας

55.01

55.02

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Δέσμες από συνδετικές ίνες συνεχείς :
5501.10

— Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5501.20

— Από πολυεστέρες

5501.30

— Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

5501.90

- Άλλες

5502.00

Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς

55.03

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευα
σμένες για νηματοποίηση :
*

\\
||

5503.10

— Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5503.20

— Από πολυεστέρες

5503.30

— Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

5503.40

— Από πολυπροπυλένιο

5503.90

- Άλλες

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευα

55.04

σμένες για νηματοποίηση :

!!
li

5504.10

— Από βισκόζη

5504.90

— Άλλες

Επισημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/211

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της
κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):

55.05

5505.10

— Από συνθετικές ίνες

5505.20

— Από τεχνητές ίνες

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμέ

55.06

νες για νηματοποίηση :

II
II
55.07

5506.10

— Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5506.20

— Από πολυεστέρες

5506.30

— Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

5506.90

— Άλλες

5507.00

Τεχνητές 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

55.08

λιανική πώληση :

II

5508.10

— Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

5508.20

— Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για

55.09

τη λιανική πώληση :
— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κστά 6άρος ίνες μη συνεχείς από νάυλον ή άλλο πολυαμίδια :

II

5509.11

— — Απλά

5509.12

— — Στριμμένα ή κορδονωτά

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα :
5509.21

— — Απλά

5509.22

— — Στριμμένα ή κορδονωτά

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 ·/· κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές :
5509.31
5509.32

Απλά

— — Στριμμένα ή κορδονωτά

— Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 ·/· κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς :
5509.41

— — Απλά

5509.42

— — Στριμμένα ή κορδονωτά
— Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα :

II

5509.51
5509.52

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς
— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Αριθ. L 198 /212
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Κώδικας

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

5509.53
5509.59

20 . 7 . 87

— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι
Άλλα

— Άλλα νήματα, από Ινες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:

\
li

5509.61

— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5509.62

— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

5509.69

Άλλα

— Άλλα νήματα :

.

li

5509.91

— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5509.92

— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

5509.99

Άλλα

Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη

55.10

λιανική πώληση :
— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς :

li

\

5510.11

— — Απλά

5510.12

— — Στριμμένα ή κορδονωτά

5510.20

— Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5510.30

— Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

5510.90

— Άλλα νήματα

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, (άλλα από τα νήματα για ράψιμο),

55.11

συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :

\\

5511.10

— Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές

5511.20

— Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 '/» κατά βάρος από τις ίνες αυτές

5511.30

— Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος

55.12

συνθετικές ίνες μη συνεχείς :

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 ·/· κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα :
5512.11

5512.19

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα
Άλλα

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 ·/· κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές :

li

5512.21

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5512.29

— — Άλλα
- Άλλα :

5512.91

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

1
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E.Σ.

5512.99

Aρι9. L 198/213

Άλλα

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις
ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 §/m2 :

55.13

— Αλεύκαστα ή λευκασμένα :
5513.11

— — Από Ινες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5513.12

— — Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η

5513.13

— — Αλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5513.19

— — Αλλα υφάσματα

σχέση ίου στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

— Βαμμένα :
5513.21

— — Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5513.22

— — 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

5513.23

— — Αλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5513.29

— — Αλλα υφάσματα
— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων :

5513.31

— — Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5513.32

— — Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η

5513.33

— — Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5513.39

— — Άλλα υφάσματα

σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

— Τυπωτά :

l

5513.41

— — Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5513.42

— — Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η

5513.43

— — Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5513.49

— — Άλλα υφάσματα

σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

*

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις
ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 β/πι2 :

55.14

— Αλεύκαστα ή λευκασμένα :
5514.11

\

Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5514.12

— — 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

5514.13

— — Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5514.19

— — Άλλα υφάσματα

Αριθ. L 198/214

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

20. 7 . 87

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε. Σ.

— Βαμμένα :

I

5514.21

— — Από Ινες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5514.22

— — 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

II

5514.23

— — Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5514.29

— — Άλλα υφάσματα

— Από νήματα διαφόρων χρωμάτων :

II

I

5514.31

— — Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5514.32

— — 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

5514.33

— — Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5514.39

— — Άλλα υφάσματα
— Τυπωτά :

II

I

5514.41

— — Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5514.42

— — 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

5514.43

— — Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5514.49

— — Άλλα υφάσματα

Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς :

55.15

— Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα :
5515.11

\I
II

Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βισκόζη

5515.12

— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς

5515. 1^

— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5515.19

Άλλα

,— Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές :

II

5515.21

— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς

5515.22

— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5515.29

Άλλα

— Άλλα υφάσματα :
5515.91

— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς

5515.92

— — Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5515.99

— — Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20. 7 . 87

Αριθ. L 198/215

\
Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς :

55.16

— Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς :

\\

5516.11

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5516.12

— — Βαμμένα

5516.13

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5516.14

— — Τυπωτά

— Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με
συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς :

\\

li

5516.21

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5516.22

— — Βαμμένα

5516.23

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5516.24

— — Τυπωτά

— Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί
ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας :

li

5516.31

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5516.32

— — Βαμμένα

5516.33

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5516.34

— — Τυπωτά

— Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με
βαμβάκι :

l

5516.41

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5516.42

— — Βαμμένα

5516.43

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5516.44

— — Τυπωτά
- Άλλα :

\

L

5516.91

— — Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5516.92

— — Βαμμένα

5516.93

— — Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5516.94

— — Τυπωτά

Αριθ. L 198/216
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ.
ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τις βάτες, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ουσίες ή παρασκευάσματα
(π.χ. άρωμα ή φτιασίδια του κεφαλαίου 33 , σαπούνι ή απορρυπαντικό της κλάσης 34.01 , στίλβωμα, κρέμα, στίλβωμα για πατώματα

και έπιπλα, άλλα στιλβώματα κλπ. ή παρόμοια παρασκευάσματα της κλάσης 34.05, μαλακτικό για υφαντικά της κλάσης 38.09),
όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμεύουν μόνο ως υπόθεμα
6) τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 58 . 1 1 -

γ) τα λειαντικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υποθέματα από πίλημα ή ύφασμα μη υφασμένο
(κλάση 68.05)·

δ) το μαρμαρυγία συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πίλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (κλάση 68.14)·

ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πίλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (τμήμα XV).
2 . Με τον όρο « πίλημα » εννοείται και το πίλημα που γίνεται με βελονάκι, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από
υφαντικές ίνες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξίματος με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου του φύλλου.

3 . Οι κλάσεις 56.02 και 56.03 καλύπτουν αντίστοιχα τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή
επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών
των υλών (συμπαγής ή κυψελώδης).
Η κλάση 56.03 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσούκ ως συνδετικό.
Οι κλάσεις 56.02 και 56.03 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις :

α) τα πιλήματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες
ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 50 % ή λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πιλήματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην
πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ (κεφάλαια 39 ή 40)*

β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή
επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες, με τον όρο ότι η επίχριση ή η επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι,
με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αύτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια
39 ή 40)·

γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με πίλημα ή μη υφασμένο ύφασμα, στα οποία
η υφαντική ύλη χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).

4. Η κλάση 56.04 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05, στα οποία ο
εμποτισμός, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαιρούνται, για την εφαρμογή της
διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

Κλάση

Κώδικας
E.Σ.

56.01

Περιγραφή εμπορευμάτων

Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν
υπερβαίνει τα 5 ΠΙΠΊ (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από
υφαντικές ύλες :
5601.10

— Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής από βάτες

Επισημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/217

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

— Βάτες. Άλλα είδη από βάτες :

\\

5601.21

— — Από βαμβάκι

5601.22

— — Από συνθετικές ή τεχνητές Ινες

5601.29
5601.30

Άλλα

— Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις :

56.02
5602.10

— Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα

— Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις :

56.03

5602.21

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5602.29

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

5602.90

- Άλλα

5603.00

Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές
στρώσεις

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και
παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή

56.04

επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη :
5604.10

— Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά

5604.20

— Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες
βισκόζης, εμποτισμένα ή επιχρισμένα

5604.90

— Άλλα

56.05

5605.00

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από
υφαντικές ίνες, που αποτελούνται 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 μέταλλο

56.06

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»

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμ
μένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη :

56.07

5607.10

— Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών
(βίβλος) της κλάσης 53.03

— Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους AJ»2νε :
5607.21
5607.29

l

5607.30

— — Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα
Άλλα

— Από αβάκα (καννάβι Μανίλας ή MUS3 textilis Νee) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα)
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Κλάση
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο :
5607.41

li

5607.49

— — Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα
Άλλα

5607.50

— Από άλλες συνθετικές ίνες

5607.90

- Άλλα

Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά

56.08

σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες :
— Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες :
5608.11

Il

5608.19

Il

5608.90

56.09

5609.00

— — Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία
Άλλα
- Άλλα

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

Επίσημη Εφηιιερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57
ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕ! ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως «τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες» κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η
όψη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαθέτουν τα
χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές ύλες, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (κετσέδες).

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και

57.01

έτοιμοι :

I

5701.10

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5701.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε
φλοκώτά, έστω και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία «κιλίμια»,
«σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι :

57.02

5702.10

— Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι

5702.20

— Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα
— Αλλα, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα :

5702.31

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5702.32

— — Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

5702.39

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

— Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα :
5702.41

. — — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5702.42

— — Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

5702.49

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα :

5702.51

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5702.52

— — Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

5702.59

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Άλλα, χωρίς δελουδωτή κατασκευή, έτοιμα :

l

5702.91

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Aρι9. L 198 /220

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κώδικας

5702.92

— — Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

5702.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έστω και έτοιμα :
5703.10

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5703.20

— Από νόυλον ή άλλα πολυαμίδια

5703.30

— Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

5703.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

57.04

57.05

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

57.03

li
||

20 . 7 . 87

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα :
5704.10

— Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 π 2

5704.90

- Αλλα

5705.00

Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΑΕΚTIΚΗΣ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1 . Δεν υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 59, εμποτισμένα,
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 59.

2. Υπάγονται επίσης στην κλάση 58.01 τα βελούδα και οι πλούσες υφαδιού, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κοπεί και δεν
παρουσιάζουν ούτε πέλος ούτε θηλειές στην επιφάνειά τους.

3. Θεωρούνται ως «υφάσματα με ύφανση γάζας», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 58.03 , τα υφάσματα στα οποία το στημόνι
αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειάς τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής).
Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μιας στροφές με
τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι.

4. Δεν υπάγονται στην κλάση 58.04 τα διχτυωτά βροχιδωτά με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόπια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή
χοντρά σχοινιά της κλάσης 56.08.
5. Θεωρούνται ως «είδη κορδελοποιίας», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 58.06 :

α) — τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30
εκατοστόμετρα και με πραγματικές ούγιες,

— οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφασμάτων και έχουν
ψεύτικες ούγιες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο·

β) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίπεδη, δεν
υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα

γ) οι λοξοκομμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30
εκατοστόμετρα.

Οι ταινίες με κρόσσια, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην κλάση 58.08 .

6. Ο όρος «κεντήματα» της κλάσης 58.10 επεκτείνεται και σ' εκείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πούλιες, χάντρες ή
διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από
μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της κλάσης 58.10 τα είδη επίστρωσης που είναι κεντημένα με βελόνα (κλάση 58.05).
7. Εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 58.09, υπάγονται ομοίως στις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με
νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

Κλάση

Κώδικας

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη, άλλα από τα είδη της κλάσης 58.06 :

58.01

||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

5801.10

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
— Από βαμβάκι :

Il

5801.21

5801.22

Il

5801.23

— — Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα

Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)
— — Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού

Αριθ. L 198/222

Κλάση

I
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Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

5801.24

— — Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épinglés )

5801.25

— — Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα

5801.26

— — Υφάσματα σενίλλης

— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες :

I

I

I

5801.31

— — Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα

5801.32

— — Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)

5801.33

— — Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού

5801.34

— — Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épinglés)

5801.35

— — Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα

5801.36

— — Υφάσματα σενίλλης

5801.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

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 :

I

5802.11

— — Αλεύκαστα

5802.19

Άλλα

5802.20

— Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες

5802.30

— Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες

Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της κλάσης 58.06 :

58.03

!!

5803.10

— Από βαμβάκι

5803.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

58.04

Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε
αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια :

5804.10

— Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους
— Δαντέλες με τη μηχανή :

Il
58.05

5804.21

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

5804.29

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

5804.30

— Δαντέλες με το χέρι

5805.00

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και
παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και
έτοιμα

Επίσημη Εφηιιεριδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλάσης 58.07. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες
παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs):

58.06

5806.10

— Είδη κορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες, από υφάσματα σενίλλης ή από υφάσματα βροχιδωτά
σπογγώδους μορφής

5806.20

— 'Αλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από
καουτσούκ

— Άλλα είδη κορδελοποιίας :

li
\\

5806.31

— — Από βαμβάκι

5806.32

— — Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες

5806.39

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

5806.40

— Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε

58.07

τεμάχια, μη κεντημένα :

\\

5807.10

— Υφασμένα

5807.90

- 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 :

58.08

58.09

5808.10

— Ταινιοπλέγματα σε τόπια

5808.90

- Άλλα

5809.00

Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα
από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της κλάσης 56.05, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια :

58.10
5810.10

— Κεντήματα χημικά ή αστήρικτα και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη
— Άλλα κεντήματα :

58.11

5810.91

— — Από βαμβάκι

5810.92

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

5810.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

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, συγκρα
τημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της κλάσης
58.10

ΕπίσηUη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ.
ΕΙΔΗ ΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΠΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1 . Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία «υφάσματα», όταν χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των
κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των κλάσεων 58.03 και 58.06, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά
είδη, σε τόπια, της κλάσης 58.08 και τα πλεκτά υφάσματα της κλάσης 60.02 .
2. Η κλάση 59.03 περιλαμβάνει :

α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη,
οποιοδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (συμπαγής ή
κυψελώδης), με εξαίρεση :
1 ) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60,
γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες
αυτές
2) τα προϊόντα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοστομέτρων, σε
θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (κεφάλαιο 39, γενικά )
3 ) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρισμένο ή
επικαλυμμένο και στις δυο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επίχριση ή επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι,
δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές
(κεφάλαιο 39)·
4) τα υφάσματα, που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από
τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά )
5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα
. χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαιο 39)·
6) τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 58.1 1 ·
β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουρίδων ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα,
επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της κλάσης 56.04.

3 . Θεωρούνται ως « επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 59.05, τα προϊόντα που παρουσιάζονται
σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από
υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην
οπίσθια πλευρά (εμπότιση ή επίχριση που επιτρέπει το κόλλημα).
Η κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χνούδι ή σκόνη υφασμάτων κολλημένα
απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (κλάση 48.14) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (κλάση 59.07, γενικά).
4. Θεωρούνται ως «υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 59.06 :

α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη :
— βάρους που δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο,
ή

— βάρους που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50 % υφαντικές
ύλες

β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουρίδων ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα,
επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της κλάσης 56.04·
γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ
δ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με ύφασμα, στα οποία το ύφασμα αποτελεί κάτι περισσότερο
από απλό υπόθεμα, άλλα από τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 58.1 1 .
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5 . Η κλάση 59.07 δεν περιλαμβάνει :

α) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60,
γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές
6) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις)
γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με χνούδι από την επεξεργασία υφασμάτων, με σκόνη φελλού ή ανάλογα προϊόντα
και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές.
Εντούτοις, οι απομιμήσεις βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή

δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμυλώδεις ή ανάλογες ύλες
ε) τα φύλλα ξύλου για επενδύσεις (καπλαμάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 44.08)·
ζ) τα φυσικά ή τεχνητά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 68.05)·
η) το συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 68.14)·
Θ) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τμήμα XV).
6. Η κλάση 59.10 δεν περιλαμβάνει :

α) τους ιμάντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστόμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε ορισμένο μήκος·

β) τους ιμάντες από υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη,
καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με
καουτσούκ (κλάση 40. 1 0).

7 . Η κλάση 59.1 1 περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες κλάσεις του τμήματος XI :

α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που
απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτήρα προϊόντων των κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10):
— τα υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα επενδυμένα με πίλημα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ,
δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και τα ανάλογα προϊόντα για
άλλες τεχνικές χρήσεις,
— τις γάζες και υφάσματα για κόσκινο,

— τα φίλτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, .
στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής,

— τα υφάσματα, πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφασμένα με επίπεδη ύφανση,
με πολλαπλά στημόνια ή υφάδια,

— τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις1,
— τα εμποτισμένα σε λίπη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινιοπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για
βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα·
β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10) [υφάσματα και πιλήματα ατέρμονα ή
εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για
πολτό, αμιαντοτσιμέντο), δίσκοι για στίλβωση, σύνδεσμοι, δακτύλιοι και άλλα μέρη μηχανών και συσκευών].
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Περιγραφή εμπορευιιάτων

Ε.Σ

.

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 ιχνογράφηση ή
διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική . Υφάσματα που έχουν
σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την
πιλοποιία :

l

5901.10

— Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία,
χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις

5901.90

— Άλλα

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής
από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης :

59.02

5902.10

— Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5902.20

— Από πολυεστέρες

5902.90

- Άλλα

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις

59.03

από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 59.02 :
5903.10

— Με πολυχλωριούχο βινύλιο

5903.20

— Με πολυουρεθάνη

5903.90

- Άλλα

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικά
λυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες :

59.04

5904.10

— Λινοτάπητες
— Άλλα :

5904.91

— — Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πίλημα με βελόνα ή μη υφασμένο ύφασμα

li

5904.92

— — Στα οποία το υπόθεμα από υφαντική ύλη έχει άλλη σύσταση

'59.05

5905.00

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες

\

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 59.02 :

59.06

I

5906.10

— Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm
- Άλλα :

5906.91
5906.99

— — Πλεκτά
Άλλα

59.07

5907.00

'Αλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά
θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις

59.08

5908.00

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα,
αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησι
μεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα

59.09

5909.00

Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή
εξαρτήματα από άλλες ύλες
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Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

5910.00
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Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και ενισχυμένοι με μέταλλο ή
άλλες ύλες

Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του

59.11

κεφαλαίου αυτού :
5911.10

— Υφάσματα, πιλήματα και υφάσματα επενδυμένα με πίλημα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από
καουτσούκ, από δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων
λαναριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις

5911.20

— Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα

— Υφάσματα και πιλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις
χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμιαντοτσιμέντο):

\\
li

5911.31

— — Βάρους κατά ιη 2 κατώτερου των 650 §

5911.32

— — Βάρους κατά ιη 2 ίσου ή ανώτερου των 650 8

5911.40

— Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές
χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής

5911.90

- Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τις δαντέλες με βελονάκι της κλάσης 58.04·
6) τις ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της κλάσης 58.07·

γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του κεφαλαίου 59. Εντούτοις, τα πλεκτά
βελούδα, πλούσες και φλοκωτά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, εξακολου
θούν να κατατάσσονται στην κλάση 60.01 .
2. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσμτα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που
χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις.
3 . Στην ονοματολογία, η ονομασία « είδη πλεκτικής» επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται
από υφαντικά νήματα.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Βελούδα, πλούσες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ
τρίχωμα») και υφάσματα βροχιδωτά, όλα πλεκτά :

60.01

6001.10

— Υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα»
— Υφάσματα βροχιδωτά :

li
Il

6001.21

— — Από βαμβάκι

6001.22

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6001.29

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα :

Il

6001.91
6001.92

li

6001.99

60.02

— — Από βαμβάκι

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
— — Από άλλες υφαντικές ύλες

'Αλλα πλεκτά υφάσματα :
6002.10

— Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή
νήματα από καουτσούκ

6002.20

— Άλλα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm

6002.30

— Πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή
νήματα από καουτσούκ

— Άλλα, πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής
σειρητιών):
Il
li

6002.41

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
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Κώδικας

6002.42

— — Από βαμβάκι

6002.43

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
Άλλα
- Άλλα :

•

II

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

6002.49

6002.91

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6002.92

— — Από βαμβάκι

6002.93

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6002.99

ν

Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.
2 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α ) στηθόδεσμους (σουτιέν), κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόμοια'
είδη (κλάση 62.12)·

6) τα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 63.09·

γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμους, ιατροχειρουργικές ζώνες (κλάση 90.21 ).
3 . Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 61.03 και 61.04 :

α) θεωρούνται ως « κουστούμια » και « κουστούμια-ταγιέρ », οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια
κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα και αποτελούνται :
— από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι
μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για μπάνιο), μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ)
χωρίς τιράντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη,

— από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή
περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο
γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός « κουστουμιού » ή « ενός κουστουμιού-ταγιέρ » πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ, του ίδιου
χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του
κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούρτα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ) και
ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστουμιού ή του συνόλου, στο παντελόνι και,
στην περίπτωση των κουστουμιών-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη
χωριστά.

Η έκφραση « κουστούμια» καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμια τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι
παραπάνω όροι : .

— τα κουστούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (ουρές) που
κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθετες ρίγες,

— τα φράκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως με μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό
μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται
από πίσω,

— τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνων των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι
επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γυαλιστερά πέτα που
γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομιμείται το μετάξι

β) θεωρείται ως « σύνολο », ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των κλάσεων 61.07, 61.08 ή 61.09) που περιλαμβάνει
πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται :
— από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλόβερ που μπορεί
ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του twinset, και το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει
ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις,
— από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται
από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από
εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ).

Όλα τα μέρη ενός «συνόλου» πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει,
εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος « σύνολο » δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα
κουστούμια και σύνολα του σκι, της κλάσης 61.12 .
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4. Οι κλάσεις 61.05 και 61.06 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάστιχα) ή άλλα μεσα που
επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδύματος, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγώτερο από δέκα σειρές βρόχους
κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστον 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστό

μετρα. Η κλάση 61.05 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.
5 . Για την ερμηνεία της κλάσης 61.1 1 :

α) οι όροι « ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη » εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν
υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα . Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα·
β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 61.11 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να
κατατάσσονται στην κλάση 61.11 .

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 61.12, θεωρούνται ως « κουστούμια και σύνολα του σκι», τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων
τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την
άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται :
α) είτε από ένα « κουστούμι του σκι», δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του
σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες
β) είτε από ένα « σύνολο του σκι », δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε
συσκευασία για πι λιανική πώληση και αποτελείται :
— από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται
ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,
— από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με
τιράντες (σαλοπέτ).

Το « σύνολο του σκι» μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα
είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.
Όλα τα μέρη ενός «συνόλου του σκι » πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ και της ίδιας
σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταιριαστών διαστάσεων.
7 . Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 61.13 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την
κλάση 61.11 , πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 61.13 .

8 . Τα είδη του κεφαλαίου αυτού που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει
να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.

9 . Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ .

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή
αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 61.03 :

61.01

6101.10

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητος

6101.20

— Από βαμβάκι

6101.30

— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6101.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή
κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 61.04 :

61.02

6102.10

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
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6102.20

— Από 6αμ6άκι

6102.30

— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6102.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

61.03

20 . 7 . 87

Κουστούμια, σύνολο, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το
γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή
αγόρια :

— Κουστούμια :
6103.11

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6103.12

— — Από συνθετικές ίνες

6103.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Σύνολα :

\
li

6103.21

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6103.22

— — Από βαμβάκι

6103.23

— — Από συνθετικές ίνες

6103.29

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Σακάκια :

li

6103.31

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6103.32

— — Από βαμβάκι

6103.33

— — Από συνθετικές ίνες

6103.39

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

— Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):

li
\

6103.41

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6103.42

— — Από βαμβάκι

6103.43

— — Από συνθετικές ίνες

6103.49

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελό
νια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα

61.04

από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια :
— Κουστούμια-ταγιέρ :
6104.11
6104.12

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
Από βαμβάκι

6104.13

— — Από συνθετικές ίνες

6104.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Κλάση
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E.Σ.

— Σύνολα :

\

Il

6104.21

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6104.22

— — Από βαμβάκι

6104.23

— — Από συνθετικές ίνες

6104.29

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Ζακέτες :

\

6104.31

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6104.32

— — Από βαμβάκι

6104.33

— — Από συνθετικές ίνες

6104.39

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

V

li

\

— Φορέματα :
6104.41

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6104.42

— — Από βαμβάκι

6104.43

— — Από συνθετικές ίνες

6104.44

— — Από τεχνητές ίνες

6104.49

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

\

»— Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ):

\
I
\

6104.51

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6104.52

— — Από βαμβάκι

6104.53

— — Από συνθετικές ίνες

6104.59

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

— Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):
6104.61

6104.62

\
\
61.05

I
I
I

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
Από βαμβάκι

6104.63

— — Από συνθετικές ίνες

6104.69

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

•

Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια :

6105.10

— Από βαμβάκι

6105.20

— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6105.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες
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E.Σ.

Φορέμοτο-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για

61.06

γυναίκες ή κορίτσια :
6106.10

— Από βαμβάκι

6106.20

— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6106.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από
πλεκτό, για άντρες ή αγόρια :

61.07

— Σλιπ και σώβρακα :
6107.11

— — Από βαμβάκι

6107.12

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6107.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Νυχτικά και πιτζάμες :

6107.21

— — Από βαμβάκι

6107.22

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6107.29

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα :

I
\

6107.91

— — Από βαμβάκι

6107.92

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6107.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι
(νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή

61.08

κορίτσια :
— Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια :

||

6108.11

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6108.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Σλιπ και κιλότες :

\

6108.21

— — Από βαμβάκι

6108.22

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6108.29

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

\

\

— Νυχτικά και πιτζάμες :

\
\

6108.31

— — Από βαμβάκι

6108.32

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6108.39

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Επίσημη Εφηιιεριδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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E.Σ.

!
1

- Άλλα :

ί

li

6108.91

— — Από βαμβάκι

6108.92

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6108.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Τι-σέρτ και φανελάκια, από πλεκτό :

61.09
6109.10

— Από βαμβάκι

6109.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνοντα και τα

61.10

σου-πούλ, από πλεκτό :

li
li
\\

6110.10

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6110.20

— Από βαμβάκι

6110.30

— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6110.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη :

61.11
6111.10

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6111.20

— Από βαμβάκι

6111.30

— Από συνθετικές ίνες

6111.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ
μπάνιου, από πλεκτό :
— Φόρμες αθλητικές (προπόνησης):
6112.11

— — Από βαμβάκι

6112.12

— — Από συνθετικές ίνες

6112.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

6112.20

— Κουστούμια και σύνολα του σκι

— Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια :
6112.31

— — Από συνθετικές ίνες

6112.39

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

— Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια :

61.13

6112.41

— — Από συνθετικές ίνες

6112.49

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

6113.00

Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 59.03, 59.06 ή 59.07
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61.14

li
li
li
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Άλλα ενδύματα πλεκτά :
6114.10

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6114.20

— Από βαμβάκι

6114.30
6114.90

ι

— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
— Από άλλες υφαντικές ύλες

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη,

61.15

στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάλτσες φλεβίτιδας, από πλεκτό :
— Κολάν (κάλτσες-κιλότες):

\\

6115.11

— — Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex

6115.12

— — Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 «decitex ή περισσότερο

6115.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

6115.20

— Κάλτσες και μισές-κάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 <1εCί(£χ
— Άλλα :

\

6115.91

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6115.92

— — Από βαμβάκι

6115.93

— — Από συνθετικές ίνες

6115.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

61.16

Είδη γαντοποιίας πλεκτά :
6116.10

— Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ
- 'Aλλα :

||

6116.91

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6116.92

— — Από βαμβάκι

6116.93

— — Από συνθετικές ίνες

6116.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

61.17

li
Il

Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή ενδύματος πλεκτά :
6117.10

— Σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), ρινοσκεπές, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελάκια και παρόμοια είδη

6117.20

— Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες

6117.80

— Άλλα εξαρτήματα

6117.90

— Μέρη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΑΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βάτας, με εξαίρεση τα
πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της κλάσης 62. 1 2).
2 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 63.09·
6) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (κλάση 90.2 1 ).

3 . Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 62.03 και 62.04 :
α) θεωρούνται ως « κουστούμια » και « κουστούμια-ταγιέρ », οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια
κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, που αποτελούνται :
— από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι
μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή φούστα-παντελόνι
(ζιπ-κιλότ), χωρίς τιράντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη,
— από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή
περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο
γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός « κουστουμιού » ή ενός « κουστουμιού-ταγιέρ » πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ, του ίδιου
χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του
κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί, π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ) και
ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστουμιού ή του συνόλου, στο παντελόνι και,
στην περίπτωση των κουστουμιών-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη
χωριστά.

Η έκφραση « κουστούμια» καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμια τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι
παρακάτω όροι :

— τα κουστούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (ουρές) που
κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθετες ρίγες,

— τα φράκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως από μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό
μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οπόίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται
από πίσω,

— τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνο των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι
επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γυαλιστερά πέτα που
γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομιμείται το μετάξι
β) θεωρείται ως «σύνολο», ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των κλάσεων 62.07 ή 62.08), που περιλαμβάνει πολλά
τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται :
— από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει
ένα δεύτερο τεμάχιο,

— από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται
από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από
εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ).

Όλα τα μέρη ενός «συνόλου» πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει,

εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος «σύνολο» δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα
κουστούμια και σύνολα του σκι, της κλάσης 62. 1 1 .
4. Για την ερμηνεία της κλάσης 62.09 :

α) οι όροι « ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη » εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν
υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα·
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6) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 62.09 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, πρέπει να

κατατάσσονται στην κλάση 62.09.
5 . Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 62.10 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την
κλάση 62.09, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 62.10.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 62.1 1 , θεωρούνται ως « κουστούμια και σύνολα σκι», τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα
οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την
άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται :

α) είτε από ένα « κουστούμι του σκι », δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του
σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες *
6) είτε από ένα « σύνολο του σκι», δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε
συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται :
— από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται
ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,

— από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με
τιράντες (σαλοπέτ).

Το « σύνολο του σκι» μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα
είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός « συνόλου του σκι » πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ και της ίδιας
σύνδεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών διαστάσεων.

7 . Εξομοιώνονται με τα μαντιλάκια τσέπης της κλάσης 62.13 τα είδη της κλάσης 62.14 του τύπου μαντιλιού λαιμού (φουλάρι), σχήματος
τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα. Τα μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης,
στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα, κατατάσσονται στην κλάση 62.14.
8 . Τα είδη του κεφαλαίου αυτού που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει
να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.

9 . Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ .

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με

62.01

εξαίρεση τα είδη της κλάσης 62.03 :
— Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη :
6201.11

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

«2M-.12

- = ΑιΑ

6201.13

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6201.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα :

li

6201.91

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6201.92

— — Από βαμβάκι

6201.93

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6201.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

^
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Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με

62.02

εξαίρεση τα είδη της κλάσης 62.04 :
— Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη :
6202.11

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6202.12

— — Από 6αμ6άκι

6202.13

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6202.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Άλλα :

6202.91

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6202.92

— — Από 6αμ6άκι

6202.93

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6202.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το
γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια :

62.03

— Κουστούμια :
6203.11

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6203.12

— — Από συνθετικές ίνες

6203.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Σύνολα :

l

6203.21

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6203.22

— — Από βαμβάκι

6203.23

— — Από συνθετικές ίνες

6203.29

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Σακάκια :

6203.31

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6203.32

— — Από βαμβάκι

6203.33

— — Από συνθετικές ίνες

6203.39

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

— Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):
6203.41

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6203.42

— — Από βαμβάκι

6203.43

— — Από συνθετικές ίνες
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Κλάση

I
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Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

6203.49

62.04
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— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελό
νια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα
από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια :
— Κουστούμια-ταγιέρ :

I-I

6204.11

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6204.12

— — Από βαμβάκι

6204.13

— — Από συνθετικές ίνες

6204.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Σύνολα :

II

6204.21

— — Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας

6204.22

— — Από 6αμ6άκι

6204.23

— — Από συνθετικές ίνες

6204.29

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

— Ζακέτες:
6204.31

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6204.32

— — Από βαμβάκι

6204.33

— — Από συνθετικές ίνες

6204.39

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Φορέματα :

6204.41

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6204.42

— — Από βαμβάκι

6204.43

— — Από συνθετικές ίνες

6204.44

— — Από τεχνητές ίνες

6204.49

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ):

6204.51

I
li

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6204.52

Από βαμβάκι*

6204.53

Από συνθετικές ίνες

6204.59

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

— Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):
6204.61

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
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Κλάση

li

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

6204.62

— — Από βαμβάκι

6204.63

— — Από συνθετικές Ινες

6204.69

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια :

62.05

\I
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6205.10

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6205.20

— Από 6αμ6άκι

6205.30

— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6205.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή

62.06

κορίτσια :
6206.10

— Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

6206.20

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6206.30

— Από βαμβάκι

6206.40

— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6206.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Φανελάκια, σλίπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια

62.07

είδη, για άντρες ή αγόρια :
— Σλιπ και σώβρακα :

II

6207.11

6207.19

— — Από βαμβάκι

Από άλλες υφαντικές ύλες
— Νυχτικά και πιτζάμες :

6207.21

II

6207.22
6207.29

— — Από βαμβάκι

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
- Αλλα :

II
II

6207.91

— — Από βαμβάκι

6207.92

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6207.99

Από άλλες υφαντικές ύλες

Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες,

62.08

ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για

γυναίκες ή κορίτσια :
— Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισό μεσοφόρια :
6208.11

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
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Ε.Σ.

6208.19
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— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Νυχτικά και πιτζάμες :

6208.21

— — Από βαμβάκι

6208.22

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6208.29

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα :

\

6208.91

— — Από βαμβάκι

6208.92

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6208.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη :

62.09

\

\

6209.10

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6209.20

— Από βαμβάκι

6209.30

— Από συνθετικές ίνες

6209.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ή 59.07 :

62.10

\\

\

6210.10

— Από προϊόντα των κλάσεων 56.02 ή 56.03

6210.20

— Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6201.11 μέχρι 6201.19

6210.30

— Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6202.11 μέχρι 6202.19

6210.40

— Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια

6210.50

— Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ

62.11

μπάνιου. Άλλα ενδύματα :
— Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου :
6211.11

— — Για άντρες ή αγόρια

6211.12

— — Για γυναίκες ή κορίτσια

6211.20

— Κουστούμια και σύνολα του σκι
— Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια :

6211.31

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6211.32

— — Από βαμβάκι

6211.33

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6211.39

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

•
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Κλάση

Κώδικα,;
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ .

— Άλλο ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια :

||

6211.41

— — Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6211.42

— — Από βαμβάκι

6211.43

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6211.49

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και

62.12

γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά :

li
Il

6212.10

— Στηθόδεσμοι και μπούστα

6212.20

— Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και κορσέδες-κιλότες

6212.30

— Συνδυασμοί

6212.90

- Άλλα

Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης :

62.13

\

6213.10

— Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

6213.20

— Από βαμβάκι

6213.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, 6έλα και

62.14

βελάκια και παρόμοια είδη :

l

6214.10

— Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

6214.20

— Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6214.30

— Από συνθετικές ίνες

6214.40

— Από τεχνητές ίνες

6214.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες :

62.15

62.16

6215.10

— Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

6215.20

— Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6215.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

6216.00

Είδη γαντοποιΐας

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος,

62.17

άλλα από εκείνα της κλάσης 62.12 :
6217.10

— Συμπληρώματα

6217.90

— Μέρη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63
ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ . ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ.
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

Σημειώσεις

1 . Το τμήμα 1 , που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη.
2 . Αυτό το τμήμα 1 δεν περιλαμβάνει :
α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62 *

6) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 63.09.
3 . Η κλάση 63.09 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω :
α) είδη από υφαντικές ύλες :
— ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,
— κλινοσκεπάσματα,
— πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας,

— είδη επίπλωσης, άλλα από τους τάπητες των κλάσεων 57.01 μέχρι 57.05 και τις ταπετσαρίες της κλάσης 58.05 *
β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον αμίαντο.

Για να καταταγούν στην κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους :
— να φέρουν καταφανή ίχνη χρησιμοποίησης,
και

— να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σάκους ή παρόμοιες συσκευασίες.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

I. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
63.01

||
li
Il

Κλινοσκεπάσματα :
6301.10

— Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό

6301.20

— Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας

6301.30

— Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι

6301.40

— Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες

6301.90

— Άλλα κλινοσκεπάσματα

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας :

63.02
6302.10

— Πανικό κρεβατιού πλεκτά
— Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά :

li

6302.21

— — Από βαμβάκι

Il

6302.22

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Επισημη Εφηιιεριδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

6302.29
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— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Άλλα πανικά κρεβατιού :

II

6302.31

— — Από βαμβάκι

6302.32

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6302.39

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

6302.40

— Πανικά τραπεζιού πλεκτά

— Αλλα πανικά τραπεζιού :
6302.51

— — Από βαμβάκι

6302.52

— — Από λινάρι

6302.53

— — Από συνθετικές ή τεχνητές Ινες

6302.59

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

6302.60

— Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι
- Αλλα :

II
II

6302.91

— — Από βαμβάκι

6302.92

— — Από λινάρι

6302.93

— — Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6302.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων

63.03

και γύροι κρεβατιών :
— Πλεκτά :
6303.11

— — Από βαμβάκι

6303.12

— — Από συνθετικές ίνες

6303.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Άλλα :

6303.91

— — Από βαμβάκι

6303.92

— — Από συνθετικές ίνες

6303.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες

Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 94.04 :

63.04

— Καλύμματα κρεβατιού :

II

6304.11

— — Πλεκτά

6304.19

- - Άλλα
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Κώδικας

Κλάση

1
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

I

— Άλλα :

li

6304.91

— — Πλεκτά

6304.92

— — 'Αλλα από τα πλεκτά, από 6αμ6άκι

6304.93

— — Άλλα από τα πλεκτό, από συνθετικές Ινες

6304.99

— — Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας :

63.05
6305.10

— Από γιούτα ή άλλες υφαντικές Ινες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών
(βίβλος) της κλάσης 53.03

6305.20

— Από βαμβάκι

— Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες :
6305.31

— — Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο

li

6305.39

— — Άλλα

\

6305.90

— Από άλλες υφαντικές ύλες

63.06

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ., ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με
πανιά, εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές και είδη για κατασκήνωση :
— Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες):
6306.11

— — Από βαμβάκι

6306.12

— — Από συνθετικές ίνες

6306.19

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Σκηνές :

6306.21

— — Από βαμβάκι

6306.22

— — Από συνθετικές ίνες

6306.29

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Ιστία :

6306J1
6306.39

Από συνθττκίς ίνες

' — — Από άλλες υφαντικές ύλες
— Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα :

!!

6306.41

— — Από βαμβάκι

6306.49

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα :

\

6306.91

— — Από βαμβάκι

6306.99

— — Από άλλες υφαντικές ύλες
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Κώδικας

Κλάση

Aρι9. L 198 / 247

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν):

63.07
.

||

6307.10

— Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια τύπου δέρματος και παρόμοια είδη
καθαρισμού

6307.20

— Σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα

6307.90

- Αλλα

II . ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
63.08

6308.00

Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα,
για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή
πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση
III . ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

63.09

6309.00
\

Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη

Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή

63.10

άχρηστων ειδών :
6310.10

— Διαλεγμένα

6310.90

- Άλλα
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ΤΜΗΜΑ XII

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΏΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα σοσόνια χωρίς πρόσθετα εξωτερικά πέλματα, από υφαντικές ύλες (κεφάλαια 61 ή 62)·
6) τα μεταχειρισμένα υποδήματα της κλάσης 63.09·
γ) τα είδη από αμίαντο (κλάση 68.12)·

δ) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (κλάση 90.21)·
ε) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδιλα (παγοπέδιλα ή
τροχοπέδιλα). Τα περικνήμια και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (κεφάλαιο 95).
2. Δεν θεωρούνται ως « μέρη», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 64.06, οι ξυλόπροκες, τα προστατευτικά στοιχεία από μέταλλο, τα
καψούλια, οι γάντζοι, οι πόρπες, τα σιρίτια, οι φούντες, τα κορδόνια και τα λοιπά είδη στολισμού ή ταινιοπλεκτικής, τα οποία
ακολουθούν τη δικιά τους κλάση, ούτε και τα κουμπιά των υποδημάτων (κλάση 96.06).
3 . Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται επίσης ως « καουτσούκ» ή ως « πλαστική ύλη », τα υφάσματα ή άλλα
υφαντικά υποθέματα, που παρουσιάζουν φανερή εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του κεφαλαίου αυτού :

α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη,
χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μπορντούρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία,
πόρπες, γλωσσίδια, καψούλια ή ανάλογες διατάξεις
6) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο
μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μυτερά καρφιά, λουρίδες δέρματος (μπαρέτες), καρφιά,
προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

Σημείωση διακρίσεων

1 . Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402.11 , 6402.19, 6403.11 , 6403.19 και 6404.11 , θεωρούνται ως «υποδήματα αθλητισμού»
αποκλειστικά :

α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι
εφοδιασμένα με μυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις

6) τα υποδήματα παγοδρομίας (πατινάζ), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την
πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198 /249

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

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

64.01

έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους :
6401.10

— Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο
— 'Αλλα υποδήματα :

li

6401.91

— — Που καλύπτουν το γόνατο

6401.92

— — Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο

6401.99

— — Άλλα

Άλλα υποδήματα που έχουν τά εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από

64.02

πλαστική ύλη :
— Υποδήματα αθλητισμού :
6402.11

6402.19
6402.20

— — Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι)
Άλλα

— Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό πέλμα με
θηλυκωτήρια

6402.30

— Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο
— Άλλα υποδήματα :

6402.91
6402.99

— — Που καλύπτουν τον αστράγαλο
Άλλα

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή

64.03

ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό :
— Υποδήματα αθλητισμού :
6403.11

— — Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι)

6403.19

— — Άλλα

6403.20

— 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 ποδιού (cou de-pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο

6403.30

— Υποδήματα με κύρια πέλματα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλματα και με προστατευτικό κάλυμμα των
δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος

6403.40

— Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο
— Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό :

6403.51

— — Που καλύπτουν τον αστράγαλο

6403.59

— — Άλλα

— Άλλα υποδήματα :
6403.91

— — Που καλύπτουν τον αστράγαλο

6403.99

— — Άλλα
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Κλάση

ΕπίσηUη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή

64.04

ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες :

— Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη :
6404.11

— — Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια
υποδήματα

6404.19

Άλλα
,1

\

6404.20

64.05

— Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

Άλλα υποδήματα :
6405.10

— Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

6405.20

— Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες

6405.90

- 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. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους :

64.06

6406.10

— Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτης
των υποδημάτων

6406.20

— Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη
- Άλλα :

li

6406.91

— — Από ξύλο

6406.99

— — Από άλλες ύλες

Επισημη Εφημεριδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της κλάσης 63.09·

6) τα καλύμματα κεφαλής από αμίαντο (κλάση 68.12)·
γ) τα είδη πιλοποιίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλιού
(κεφάλαιο 95).

2 . .Η κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπάνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από εκείνους που
κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο σπειροειδή.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

65.01

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

65.02

6502.00

Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε
ύλη, αδιαμόρφωτα και με ασήκωτο το γύρο, μη στολισμένα

65.03

6503.00

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους
δίσκους της κλάσης 65.01 , έστω και στολισμένα

65.04

6504.00

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών,
από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα
Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα
υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες
για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα;

65.05

Il
I

6505.10

— Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού

6505.90

— Άλλα

Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα :

65.06
6506.10

— Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας
— Άλλα :

65.07

6506.91

— — Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη

6506.92

— — Από γουνοδέρματα φυσικά

6506.99

— — Από άλλες ύλες

6507.00

Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και
υποσάγωνα, για την πιλοποιία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,
ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τις ράβδους-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (κλάση 90.17)·

6) τις ράβδους-πιστόλια, τις ράβδους-ξίφη, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μόλυβδο και τα παρόμοια (κεφάλαιο 93)·
γ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).

2 . Η κλάση 66.03 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βαλάνους, τις φούντες και τα
παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των κλάσεων 66.01 ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά,
ακόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Ομπρέλες γιο τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη

66.01

βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη):
6601.10

— Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη
— Άλλα :

li
li
66.02

6601.91
6601.99

6602.00

Άλλα

Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη
Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των κλάσεων 66.01 ή 66.02 :

66.03

!!

— — Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαδή

6603.10

— Λαβές κοινές και σφαιρικές

6603.20

— Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στελέχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο

6603.90

- Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ . ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (κλάση 59.1 1)·

6) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθέων σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τμήμα XI)·
γ) τα υποδήματα (κεφάλαιο 64)·
δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (κεφάλαιο 65)·
ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (κεφάλαιο 95)·

ζ) τα φτερά ξεσκονίσματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράρισμα και τα κόσκινα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (κεφάλαιο 96).
2. Η κλάση 67.01 δεν περιλαμβάνει :

α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο τα υλικά παραγεμίσματος αυτών, και ιδίως τα είδη
κλινοστρωμνής της κλάσης 94.04·
6) τα ενδύματα και τα παρακολουθήματα του ενδύματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολίσματα ή το υλικό
παραγεμίσματος
γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της κλάσης 67.02 .
3 . Η κλάση 67.02 δεν περιλαμβάνει :
α) τα είδη από γυαλί (κεφάλαιο 70)·

β) τις απομιμήσεις ανθέων, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμευτικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ., που παράγονται
μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφυρηλάτηση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από
πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμογή ή ανάλογες μεθόδους.

Κλάση

67.01

Κώδικας

6701.00

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 05.05 και τους
κατεργασμένους καλάμους και τα στελέχη των φτερών
Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή
καρπούς τεχνητούς :

67.02

67.03

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ

6702.10

— Από πλαστικές ύλες

6702.90

— Από άλλες ύλες

6703.00

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξαναδιευθετημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτισμένες, λευκα
σμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για
την κατασκευή περουκών ή παρόμοιων ειδών
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Κώδικας

Κλάση
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

i

Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφάλης

67.04

ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :
— Από συνθετικές υφαντικές ύλες :
6704.11
6704.19

li

— — Περούκες πλήρεις
Άλλα

6704.20

— Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

6704.90

— Από άλλες ύλες

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΤΜΗΜΑ XIII

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ. ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
«

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6S

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α)

τα είδη του κεφαλαίου 25·

6)

το χαρτί και το χαρτόνι, με επιχρίσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των κλάσεων 48.10 ή 48.1 Γ (π.χ.εκείνα
που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνι που είναι πισσωμένα ή ασφαλτωμένα)

γ)

τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ.
εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου)·

δ)

τα είδη του κεφαλαίου 7 1 ·

ε)

τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του κεφαλαίου 82 ·

ζ)

τις πέτρες για τη λιθογραφία της κλάσης 84.42

η)

τους μονωτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των κλάσεων 85.46 ή 85.47 *

9)

τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (κλάση 90. 1 8)·

ι)

τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογοποιίας)

κ)

τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)

λ)

τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)

μ) τα είδη της κλάσης 96.02, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο 6) του κεφαλαίου
96, τα είδη της κλάσης 96.06 (π.χ. κουμπιά), της κλάσης 96.09 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) ή της κλάσης 96.10 (π.χ. τις πλάκες
από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση )

ν)

τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 68.02, ο όρος « πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμενες» εφαρμόζεται
όχι μόνο στις πέτρες που υπάγονται στις κλάσεις 25.15 ή 25.16, αλλά επίσης και σ' όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλαζίτες,
πυρίτης, δολοιήτης, στεατίτης) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

Κλάση

68.01

Κώδικας
Ε.Σ.

6801.00

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές
πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ

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 68.01 .
Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται
και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από
φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα :

68.02

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

— 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 :

II
II

6802.21

— — Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

6802.22

— — Άλλες ασβεστούχες πέτρες

6802.23

— — Γρανίτης

6802.29

— — Άλλες πέτρες
— Άλλα :

68.03

6802.91

— — Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

6802.92

— — Άλλες ασβεστούχες πέτρες

6802.93

— — Γρανίτης

6802.99

— — Άλλες πέτρες

6803.00

Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο

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 γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από
πέτρες φυσικές, 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
I

— Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη :

II
II
I

6804.21

— — Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο

6804.22

— — Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες

6804.23

— — Από φυσικές πέτρες

6804.30

— Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι

68.05

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 :
6805.10

— Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο

6805.20

— Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο

6805.30

— Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες

>
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Κλάση

Κώδικας

Aρι9. L 198/257

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

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 τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για χρήσεις θερμι
κών ή ηχητικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων

68.06

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 αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κυλίνδρους

6806.20

— Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα
εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους

6806.90

- Άλλα

Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα):

68.07

68.08

6807.10

— Σε κυλίνδρους

6807.90

- Άλλα

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
Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο :

68.09

— Σανίδες, πλάκες διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς στολίσματα :

\

6809.11

— — Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο

6809.19

— — Άλλα

6809.90

— Άλλα τεχνουργήματα

Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα :

68.10

— Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τούβλα και παρόμοια είδη :
6810.11

\

— — Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική

6810.19

Άλλα

6810.20

— Σωλήνες
— Άλλα τεχνουργήματα :

6810.91
6810.99

— — Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών
Άλλα

Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοια :

68.11
6811.10

— Πλάκες κυματοειδείς

6811.20

— Άλλες πλάκες, πλάκες διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη

6811.30

— Αγωγοί σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων

6811.90

— Άλλα τεχνουργήματα

Aρι9. L 198 /258

Κλάση
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Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με 6άση τον αμίαντο και το
ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή απο αμίαντο (π.χ. νήματα, υφά
σματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμογές), έστω και ενισχυμένα, άλλα από
εκείνα των κλάσεων 68.11 ή 68.13 :

68.12

6812.10

— Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με δάση τον αμίαντο και το ανθρακικό
μαγνήσιο

l
\
li

6812.20

— Νήματα

6812.30

— Σχοινιά και κορδόνια, πλεγμένα ή μη

6812.40

— Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά

6812.50

— Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής

6812.60

— Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα

6812.70

— Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμογές, έστω και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους

6812.90

- Άλλα

Παρεμθύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, παράκυκλοι, πλακίδια),

68.13

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 :
6813.10

— Παρεμθύσματα φρένων

6813.90

- Άλλα

Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο
συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι

68.14

ή άλλες ύλες :

\
\

6814.10

— Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε υπόθεμα

6814.90

— Άλλα

Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουρ

68.15

γήματα από τύρφη), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :
6815.10

— Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές

6815.20

— Τεχνουργήματα από τύρφη
— Άλλα τεχνουργήματα :

6815.91

\\

6815.99

— — Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη
Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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KEΦAΛAIO 69

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΠΚΗΣ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμευτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο
σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι κλάσεις 69.04 μέχρι 69.14 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα
που μπορούν να καταταγούν στις κλάσεις 69.01 μέχρι 69.03 .
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα προϊόντα της κλάσης 28.44·

6) τα είδη του κεφαλαίου 71 , ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομιμήσεων κοσμημάτων

γ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της κλάσης 81.13·
δ) τα είδη του κεφαλαίου 82·

ε) τους μονωτήρες (κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (κλάση 85.47)·
ζ) τα τεχνητά δόντια από κεραμευτική ύλη (κλάση 90.21)·
η) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι των εκκρεμών ή των συσκευών ωρολογοποιίας)

θ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές )
ι) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)
κ) τα είδη της κλάσης 96.06 (π.χ. κουμπιά) ή της κλάσης 96.14 (π.χ. πίπες)

λ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ
ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
69.01

6901.00

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμευτικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ.
kieselguhr-, τριπολίτις γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες
Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμευτικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα
από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες :

69.02

6902.10

— Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % στοιχεία M§, Ca ή Cr , που παίρνονται χωριστά ή μαζί και
εκφράζονται σε M§0 , CaO ή CΓ2O3

6902.20

— Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (AI2O3), διοξείδιο του
πυριτίου (S1O2) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών

6902.90

- Άλλα

Άλλα κεραμευτικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποστακτήρες σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι
κλιβάνων, εμφράγματα, στηρίγματα, δοχεία κυπελλώσεως, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, ράβδοι),
άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες :

69.03

6903.10

— Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα
προϊόντα αυτά

Aρι9. L 198/260

Κλάση

ΕπίσηUη Εφηιιερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

6903.20

20. 7 . 87

— Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 Η αλουμίνα (AI2O3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και
διοξειδίου του πυριτίου (S1O2)

6903.90

- Άλλα

II. ΑΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
69.04

II

Τούβλα για την οικοδομική, κοίλο 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

6904.90

- Άλλα

Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμευτική

69.05

ύλη, και άλλα πήλινα είδη για την οικοδομή :

69.06

6905.10

— Κεραμίδια

6905.90

— Άλλα

6906.00

Σωλήνες, υδρορροές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμευτική ύλη

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μή υαλογανωμένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευ
τική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογανωμένα, ούτε σμαλτωμένα,

69.07

από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα :

I

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
CΠ1

6907.90

- Άλλα

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογανωμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη.
Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, υαλογανωμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμευτική

69.08

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
CΠ1

6908.90

— Άλλα

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 οικονομία, από
κεραμευτική ύλη. Στάμνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμευ

69.09

τική ύλη :

— Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:
6909.11

— — Από πορσελάνη

6909.19

— — Άλλα

6909.90

- Άλλα

69.10

Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες
αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτική ύλη :
6910.10

— Από πορσελάνη

6910.90

— Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή
ευπρεπισμού, από πορσελάνη :

69.11

69.12

Αριθ. L 198 / 261

6911.10

— Είδη για το σερβίρισμα του τραπεζιού ή την κουζίνα

6911.90

- Άλλα

6912.00

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή
ευπρεπισμού, από κεραμευτική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη
Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμευτική ύλη :

69.13
6913.10

— Από πορσελάνη

6913.90

- Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη :

69.14
6914.10

— Από πορσελάνη

6914.90

- Άλλα

Aρι9. L 198/262
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα είδη της κλάσης 32.07 (π.χ. συνδέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης,
ψηγμάτων, λεπτών λεπίδων ή νιφάδων )

6) τα είδη του κεφαλαίου 71 (π.χ. απομιμήσεις κοσμημάτων )

γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 85.44, τους μονωτήρες για την ηλεκτροτεχνία (κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια της
κλάση 85.47 *

δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι κατεργασμένα οπτικώς, τις σύριγγες για υποδόριες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς
και τα θερμόμετρα, τα βαρόμετρα, τα αραιόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του κεφαλαίου 90·

ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη
πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της κλάσης 94.05 ·

ζ) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του
κεφαλαίου 95 , άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του κεφαλαίου 95·
η) τα κουμπιά, τους ψεκαστήρες αρωματισμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του κεφαλαίου 96.
2 . Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 70.03 , 70.04 και 70.05 :

α) δεν θεωρούνται ως « κατεργασμένα » τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο
6) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα

γ) με τον όρο « απορροφητικές ή αντανακλαστικές στρώσεις» εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά
οξείδια), με μικροσκοπικό πάχος, που απορροφούν κυρίως τις υπεριώδεις ακτίνες ή βελτιώνουν τις αντανακλαστικές ιδιότητες του
γυαλιού χωρίς να εμποδίζουν τη διαφάνεια ή τη διαύγειά του.

3 . Τα προϊόντα που αναφέρονται στην κλάση 70.06 εξακολουθούν να παραμένουν στην κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το
χαρακτήρα τεχνουργημάτων.

4. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 70.19, θεωρούνται ως « υαλοβάμβακας»:

α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου ( S1O2) είναι ίση ή ανώτερη του 60 % κατά βάρος

β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (S1O2) είναι κατώτερη του 60 %, αλλά η περιεκτικότητα σε
αλκαλικά οξείδια ( K2O ή Nα2θ) υπερβαίνει το 5 % κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό ανυδρίτη ( B2O3)
υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος.

Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην κλάση 68.06.

5 . Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως «γυαλί».
Σημείωση διακρίσεων

1 . Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013.21 , 7013.31 και 7013.91 , η έκφραση «μολυβδούχο κρύσταλλο» δεν καλύπτει παρά μόνο
το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου ( ΡbO) ίση ή ανώτερη του 24 % κατά βάρος.
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

70.01

7001.00

Αριθ. L 198 /263

Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα

Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόσφαιρες της κλάσης 70.18), ράβδους, βέργες ή σωλήνες,
μη κατεργασμένα :

70.02

7002.10

— Σφαιρίδια

7002.20

— Ράβδοι ή βέργες
— Σωλήνες :

7002.31

— — Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου

7002.32

— — Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5\10 ' 6 ανά Κelvin μεταξύ
0 °C και 300 °C

I

7002.39

— — Άλλοι

Γυαλί με την ονομασία «χυτό», σε πλάκες, φύλλα ή είδη καθορισμένης μορφής, έστω και με
απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά μη κατεργασμένο αλλιώς :

70.03

— Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα :
7003.11

7003.19

I
I

70.05

Άλλα

7003.20

— Πλάκες και φύλλα οπλισμένα

7003.30

— Είδη καθορισμένης μορφής

Γυαλί τραβηχτό ή φυσητό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά
όχι αλλιώς κατεργασμένο :

70.04

I

— — Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή , επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού
(πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση

7004.10

— Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού
(πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση

7004.90

— Άλλο γυαλί

I

Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί ισοπεδωμένο ή στιλβωμένο στη μία ή στις δύο όψεις) σε πλάκες
ή σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο :
7005.10

— Κρύσταλλο μη οπλισμένο, με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση
— Άλλο κρύσταλλο μη οπλισμένο :

7005.21

\

7005.29

70.06

— — Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού
(πλακέ-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο
Άλλο

7005.30

— Κρύσταλλο οπλισμένο

7006.00

Γυαλί των κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο,
διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες
ύλες

Αριθ. L 198/264

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με 6αφή ή που σχηματίζονται από
συγκολλημένα φύλλα :

70.07

— Γυαλιά σκληρυμένα με 6αφή :
7007.11

— — Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμα, πλοία ή
άλλα οχήματα

7007.19

Άλλα

— Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:
7007.21

— — Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμα, πλοία ή
άλλα οχήματα

||

7007.29

70.08

7008.00

Άλλα

Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπι
κοί καθρέφτες :

70.09

7009.10

— Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα
- Άλλοι :

\\
\

7009.91

— — Χωρίς πλαίσιο

7009.92

— — Με πλαίσιο

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες
και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες,

70.10

από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί :

\\
||

7010.10

— Φύσιγγες

7010.90

- Άλλα

Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα,

70.11

για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια :

I

7011.10

— Για τον ηλεκτρικό φωτισμό ·

7011.20

— Για καθοδικούς σωλήνες

7011.90

- Άλλα

7012.00

Φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση

»

I
70.12

εξασφαλίζεται με το κενό

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμη
σης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 70.10 ή 70.18 :

70.13

7013.10

— Αντικείμενα υαλοκεραμικά
— Ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά :

||

7013.21
7013.29

— — Από μολυβδούχο κρύσταλλο
Άλλα

Επισημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20. 7 . 87

Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/ 265

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

— Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα
υαλοκεραμικά :
7013.31

— — Από μολυβδούχο κρύσταλλο

7013.32

— — Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 χ 10"6 ανά Κelvin μεταξύ 0 °C
και 300 °C

7013.39

Άλλα

— Άλλα αντικείμενα :
7013.91
7013.99

70.14

7014.00

Άλλα

Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της κλάσης 70.15),
μη οπτικά κατεργασμένα
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 :

70.15

7015.10

— Γυαλιά για ιατρικά ματογυάλια

7015.90

- Άλλα

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 υαλοστάσια (βιτρό). Γυαλί με την ονομασία «πολυκυψελωτό» ή γυαλί «αφρώδες», σε
όγκους, πλάκες-διαφράγματα, πλάκες, κελύφη ή παρόμοιες μορφές :

70.16

\

— — Από μολυβδούχο κρύσταλλο

7016.10

— Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις

7016.90

- Άλλα

Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και βαθμολογημένα ή ογκομετρημένα :

70.17
7017.10

— Από χαλαζία ή από άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου

7017.20

— Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 χ 10"6 ανά Κelvin μεταξύ 0 °C
και 300 °C

7017.90

- Άλλα

Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτί
μων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνουργήματά τους άλλα από τις
απομιμήσεις κοσμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές
προθέσεις. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από γυαλί κατεργασμένο με φυσητήρα (κλω
σμένο γυαλί), άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που

70.18

δεν υπερβαίνει το 1 ΠΙΠΊ :

I

7018.10

— Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολύτιμων και
ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη

7018.20

— Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 mm

7018.90

- Άλλα

Αριθ. L 198/266

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες

70.19

αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα):

\

7019.10

— Φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) και νήματα, κομμένα ή μη

7019.20

— Υφάσματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες

— Ιστία, τραπεζομάνδιλα, παραπετάσματα (πια(), στρώματα, πλάκες-διαφράγματα (panneau) και παρόμοια
προϊόντα μη υφασμένα :
7019.31

— — Παραπετάσματα

7019.32

— — Ιστία

7019.39

Άλλα

\\

7019.90

- Άλλα

70.20

7020.00

Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί

Επισημη Εφηιιεριδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθ. L 19S/267

ΤΜΗΜΑ XIV

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ . ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1 . Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω,
υπάγεται στο κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς :
α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνδετικές ή ανασχηματι
σμένες,
ή

β)

από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

2. α) Οι κλάσεις 71.13 , 71.14 και 71.15 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με
πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμήσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμ
ματα, μικροί κρίκοι, παρυφές). Το στοιχείο 6) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.
6)

Στην κλάση 71.16 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή
φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμήσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα.

3 . Το κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει :

α) τα αμαλγάματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση (κλάση 28.43)·

6)

τα αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λοιπά είδη του
κεφαλαίου 30·

γ)

τα είδη του κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά στιλβώματα)

δ)

τα σακίδια χεριού και άλλα είδη της κλάσης 42.02, και τα είδη της κλάσης 42.03·

ε)

τα είδη των κλάσεων 43.03 ή 43.04·

ζ)

τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές)·

η) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65 ·
§)

τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 66·

ι)

τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότατα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές
πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειαντικά των κλάσεων 68.04 ή 68.05 ή και τα εργαλεία του κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή
τα είδη του κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες
συνθετικές ή ανασχηματισμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI . Εντούτοις,
τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή α' ασχηματι
σμένες, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαφείρια και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν
είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (κλάση 85.22)·

κ)

τα είδη των κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολογοποιίας και μουσικά όργανα)·

λ)

τα όπλα και τα μέρη τους (κεφάλαιο 93)·

μ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 95 ·
ν)

τα είδη του κεφαλαίου 96, άλλα από εκείνα των κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15·
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τα πρωτότυπα έργα της αγαλματοποιίας ή της γλυπτικής (κλάση 97.03), τα αντικείμενα συλλογών (κλάση 97.05) και τα
αντικείμενα αρχαιοτήτων που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (κλάση 97.06). Εντούτοις, τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από
καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξακολουθούν να παραμένουν στο κεφάλαιο αυτό.

Με τον όρο «πολύτιμα μέταλλα» εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.

6)

Ο όρος «πλατίνα» καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο.

γ)

Οι όροι « πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες» και «συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες» δεν καλύπτουν τις ύλες που
μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο 6) του κεφαλαίου 96.

5 . Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως « κράματα από πολύτιμα μέταλλα » τα κράματα (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες και από τις διαμεταλλικές συνθέσεις) που
περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολύτιμου μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι
τουλάχιστον ίσο με το 2 % εκείνου του κράματος. Τα κράματα των πολύτιμων μετάλλων κατατάσσονται ως εξής :
α) κά9ε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2 % ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας

6)

κά9ε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2 % ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2 % πλατίνα, κατατάσσεται ως
κράμα χρυσού·

γ)

κά9ε άλλο κράμα που υπάγεται στο κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.

6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κά9ε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα
που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα σ' εφαρμογή της
σημείωσης 5 . Η έκφραση « πολύτιμο μέταλλο» δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη
μεταλλικές ύλες, επιπλατινωμένα, επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα.
7 . Στην ονοματολογία, με τον όρο «επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα» εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπό9εμα μετάλλου και
στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή
κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από
πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
8 . Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 71.13 , με τον όρο « κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα » εννοούνται :
α) τα μικροαντικείμενα που χρησιμεύουν για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, καρφίτσες, σκουλαρί
κια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μπρελόκ), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτσες γραβατών, μανικετό
κουμπα, μετάλλια ή θρησκευτικά σύμβολα κλπ.)·

β)

τα είδη για ατομική χρήση, που προορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσέπης ή τσάντας (π.χ.
θήκες πούρων ή τσιγαροθήκες, καπνοθήκες, μπομπονιέρες, πουδριέρες, πορτοφολάκια από αλυσιδωτό πλέγμα, κομπολόγια).
Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας κλάσης, με τον όρο « κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες» εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων
από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια ή
απομιμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από
χελωνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, ήλεκτρο φυσικό ή ανασχηματισμένο, γαγάτη ή κοράλλι.

9. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 71.14, με τον όρο «είδη χρυσοχοΐας» εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, είδη
καλλωπιστηρίου, είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για την άσκηση της
θρησκευτικής λατρείας.

10. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 71.17, με τον όρο «απομιμήσεις κοσμημάτων» εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που
προσδιορίζονται στη σημείωση 8 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κουμπιά και τα άλλα είδη της κλάσης 96.06, τις χτένες κόμμωσης, τα
πιαστράκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φουρκέτες της κλάσης 96.15), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από
καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ούτε —εκτός αν εμφανίζονται με μορφή
επικοσμήσεων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη σπουδαιότητα— πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
Σημειώσεις διακρίσεων

1 . Συμφωνά με την έννοια των διακρίσεων 7106.10, 7108.1 1 , 71 10.1 1 , 71 10.21 , 71 10.31 και 71 10.41 , οι όροι «σκόνες» και «σε σκόνη »
καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90 % κατά βάρος.
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2 . Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο 6) του κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 71 10.1 1 και 71 10.19, ο
όρος « πλατίνα » δεν καλύπτει το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο.

3 . Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της κλάσης 71.10, κά9ε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των
μετάλλων : πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθήνιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από αυτά τα άλλα
μέταλλα.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

I. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ
ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε
αρμαθιές, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, όχι ταιριασμένα, σε
αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς :

71.01

7101.10

— Μαργαριτάρια φυσικά

— Μαργαριτάρια από καλλιέργεια :

||

7101.21

— — Ακατέργαστα

7101.22

— — Κατεργασμένα

Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα :

71.02
7102.10

— Μη διαλεγμένα
— Βιομηχανικά :

7102.21

7102.29

— — Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση
Άλλα

— Μη βιομηχανικά :

I
I

7102.31
7102.39

— — Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση
Άλλα

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 προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς :

71.03

7103.10

— Ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτισμένες
— Αλλιώς κατεργασμένες :

7103.91

li

7103.99

Άλλα

Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε
αρμαθιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταιριασμένες, σε
αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς :

71.04

Il

— — Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια

7104.10

— Χαλαζίας πιεζοηλεκτρικός

7104.20

— Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτισμένες
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- "Αλλες

Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες :

71.05
7105.10

— Από διαμάντια

7105.90

- Άλλες

II. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε
μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη :

71.06

7106.10

— Σκόνες
— Άλλος :

71.07

7106.91

— — Σε μορφές ακατέργαστες

7106.92

— — Σε μορφές ημικατεργασμένες

7107.00

Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες
Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή

71.08

ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη :
— Για μη νομισματικές χρήσεις :
7108.11

— — Σκόνες

7108.12

— — Σε άλλες ακατέργαστες μορφές

7108.13

I
71.09

Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές

7108.20

— Για νομισματική χρήση

7109.00

Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες
Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη :

71.10

— Πλατίνα :
7110.11

7110.19

— — Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη
Άλλη
— Παλλάδιο :

7110.21

7110.29

— — Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη
Άλλο
— Ρόδιο :

7110.31

li

7110.39

— — Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη
Άλλο
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Περιγραφή ειιπορενματων

E.Σ.

— Ιριδιο, όσμιο και ρουθηνιο :
7110.41
7110.49

71.11

7111.00

— — Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη
Άλλα

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατερ
γασμένες
Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα
μέταλλα :

71.12

7112.10

— Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που περιέχουν
άλλα πολύτιμα μέταλλα

7112.20

— Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που
περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα

7112.90

— Άλλα

III . ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα :

71.13

— Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα :
7113.11

— — Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα

7113.19

— — Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

7113.20

— Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Είδη χρυσοχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα

71.14

μέταλλα :
— Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα :
7114.11

— — Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα

7114.19

— — Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

7114.20

— Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα :

71.15
7115.10

— Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα

7115.90

— Άλλα

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες,

71.16

ή από πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες :
7116.10

— Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια

7116.20

— Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες
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Κλάση
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Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

71.17

Απομιμήσεις κοσμημάτων :
— Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή επιπλατινωμένα :
7117.11
7117.19

7117.90

Άλλα
- Άλλα

Νομίσματα :

71.18

||

— — Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά

7118.10

— Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά

7118.90

- Άλλα
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ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

Σημειώσεις

1 . Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνες ή τα φυλλίδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την
επισήμανση με σίδηρο (κλάσεις 32.07 μέχρι 32.10, 32.12, 32.13 ή 32.15)·
6) το σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα (κλάση 36.06)·
γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των κλάσεων 65.06 ή 65.07·
δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της κλάσης 66.03 ·
ε) τα προϊόντα του κεφαλαίου 71 (π.χ. κράματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα,
απομιμήσεις κοσμημάτων )

ζ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό)·
η) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (κλάση 86.08) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλοία, οχήματα αέρος)·
0) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την ωρολογοποιία
ι) τα κυνηγετικά σκάγια (κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά )
κ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομιέδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές )
λ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού )

μ) τα κόσκινα του χεριού, τα κουμπιά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του κεφαλαίου 96
(διάφορα τεχνουργήματα)
ν) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο « μέρη και υλικά γενικής χρήσης» εννοούνται :
α) τα είδη των κλάσεων 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ή 73.18, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα
β) τα ελατήρια και τα ελάσματα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την ωρολογοποιία (κλάση 91.14)·

γ) τα είδη των κλάσεων 83.01 , 83.02, 83.08, 83.10, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά μέταλλα της κλάσης
83.06.

Στα κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την κλάση 73.15), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και
υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που
υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81 .
3 . Κανόνας για τα κράματα (άλλα από τα σιδηροκράματα και τα μητρικά κράματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):

α) τα κράματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα
συστατικά *

β) τα κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως
κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το
βάρος των άλλων στοιχείων
γ) τα μείγματα από θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ενιαία μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από

τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των κραμάτων.
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4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα κράματα που
κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 3 .
5 . Κανόνας για τα σύνθετα είδη :
Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που
θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνούργημα του
μετάλλου που υπερέχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.
Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι :
α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο *

6) τα κράματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη *
γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της κλάσης 81.13 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.
6. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως :

α) « απορρίμματα και θραύσματα»:
τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα
τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά αχρηστευθεί σαν τέτοια μετά από σπάσιμο, κομμάτιασμα, φθορά ή άλλες αιτίες *
6) « σκόνες»:

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90 % κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

Σημειώσεις

1 . Στο κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως :
α) «χυτοσίδηροι ακατέργαστοι» :

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος
περισσότερο από 2 % άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες :
—
—
—
—
—

10
6
3
8
10

%ή
%ή
%ή
%ή
%ή

λιγότερο χρώμιο,
λιγότερο μαγγάνιο,
λιγότερο φωσφόρο,
λιγότερο πυρίτιο,
λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία *

β) «σιδηρομαγγάνια »:

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6 % μέχρι και 30 % μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά
τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α)*
γ) « σιδηροκράματα»:

τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή
σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή
άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποθειωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για
πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4 % ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω
αναλογίες :

—
—
—
—

πάνω από 10 % χρώμιο,
πάνω από 30 % μαγγάνιο,
πάνω από 3 % φωσφόρο,
πάνω από 8 % πυρίτιο,
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— πάνω από 10 % στο σύνολο αλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να
υπερβεί το 10 %·
δ) «χάλυβες»:
οι σιδηρούχες ύλες άλλες από εκείνες της κλάσης 72.03 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που παράγονται σε
μορφή χυτευμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2 % ή λιγότερο άνθρακα.
Εντούτοις, οι χάλυβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο υψηλή
ε) «χάλυβες ανοξείδωτοι»:
τα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1,2 % ή λιγότερο άνθρακα και 10,5 % ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα
στοιχεία.

ζ) «άλλα χαλυβοκράματα»:
οι χάλυβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα
παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες :
— 0,3 % ή περισσότερο αργίλιο,
— 0,0008 % ή περισσότερο βόριο,
— 0,3 % ή περισσότερο χρώμιο,
— 0,3 % ή περισσότερο κοβάλτιο,
— 0,4 % ή περισσότερο χαλκό,
— 0,4 % ή περισσότερο μόλυβδο,
— 1 ,65 % ή περισσότερο μαγγάνιο,
— 0,08 % ή περισσότερο μολυβδαίνιο,
— 0,3 % ή περισσότερο νικέλιο,
— 0,06 % ή περισσότερο νιόβιο,
— 0,6 % ή περισσότερο πυρίτιο,
— 0,05 % ή περισσότερο τιτάνιο,
— 0,3 % ή περισσότερο βολφράμιο,
— 0,1 % ή περισσότερο βανάδιο,
— 0,05 % ή περισσότερο ζιρκόνιο,

— 0,1 % ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το θείο, τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται καθένα
χωριστά

η) «απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα» :

τα προϊόντα που έχουν χυτευθεί χονδροειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περισσεύματα μετάλλου ή σε χελώνες, που
παρουσιάζουν βαθιά επιφανειακά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, σ' ό,τι αφορά τη χημική τους σύνθεση, στους ορισμούς των
ακατεργάστων χυτοσιδήρων, των σιδηρομαγγανίων ή των σιδηροκραμάτων
0) « κόκκοι»:

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία κατώτερη του 90 % κατά βάρος και από
κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστομέτρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90 % κατά βάρος *
ι) «ημιτελή προϊόντα»:

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έστω και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε Θερμή κατάσταση
και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση ή απλώς χονδροειδή
κατεργασία με σφυρηλάτηση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή. Τα
προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα
κ) «πλατέα προϊόντα έλασης»:

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω
σημείωση 1 στοιχείο ι):
— περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη,
ή

— μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4,75 χιλιοστομέτρων
ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο χωρίς, εντούτοις, να
υπερβαίνει το μισό του πλάτους.
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Εξακολουθούν να κατατάσσονται ως πλατέα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που
προέρχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και
εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το
χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
Τα πλατέα προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάστασης, πρέπει να κατατάσσονται ως
προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστομέτρων ή περισσότερο αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάγονται
αλλού

λ) «χοντρόσυρμα (fil machine)»:
τα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραδιασμένες (σε κουλούρες), στα
οποία η πλήρης εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, τριγώνου ή άλλου κυρτού

πολυγώνου. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια
της έλασης (ράβδοι οπλισμού για σκυρόδεμα)
μ) « ράβδοι»:
τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι),

κ) ή λ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων και στα οποία η πλήρης και συνεχής εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου,
ωοειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο ή άλλου κυρτού πολυγώνου.
Τα προϊόντα αυτά μπορούν :
— να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι οπλισμού για
σκυρόδεμα),
— να έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
ν) «είδη με καθορισμένη μορφή »:
τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις
παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ), λ) ή μ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων.
Το κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των κλάσεων 73.01 ή 73.02·
ξ) «σύρματα »:

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, πλήρη και συνεχή
και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης·
ο) « ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις»:

οι ράβδοι με τομή οποιουδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, και στις οποίες η μέγιστη
εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα, είναι
τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κοίλου). Οι κοίλες ράβδοι από σίδηρο ή χάλυβα που δεν
ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην κλάση 73.04.

2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την κλάση του σιδηρούχου μετάλλου
που επικρατεί κατά βάρος.

3 . Τα προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται
σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις κλάσεις που ταιριάζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή
κατάσταση.
Σημειώσεις διακρίσεων

1 . Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως :
α) «χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράματα»:

οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παρακάτω αναφορές :
—
—
—
—

πάνω
πάνω
πάνω
πάνω

από
από
από
από

0,2
0,3
0,3
0,1

% χρώμιο,
% χαλκό,
% νικέλιο,
% για οποιοδήποτε απο τά παρακάτω στοιχεία : αργίλιο, μολυβδαίνιο, τιτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο

β) «χάλυβες όχι σε κράμα από αποκοπή »:

οι χάλυβες όχι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται :
— 0,08 % ή περισσότερο θείο,
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0,1 % ή περισσότερο μόλυβδο,
πάνω από 0,05 % σελήνιο,
πάνω από 0,01 % τελλούριο,
πάνω από 0,05 % βισμούθιο *

γ) «χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικοί"»:
οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,6 % αλλά όχι πάνω από 6 % πυρίτιο και όχι πάνω από 0,08 % άνθρακα και
που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1 % ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως
αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβοκραμάτων
δ) «χάλυβες ταχείας κοπής» :

τα χαλυβοκράματα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία : μολυβδαίνιο,
βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7 % για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται
μαζί και που περιέχουν 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6 % χρώμιο
ε) «χάλυβες πυριτιο-μαγγανίου»:
οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος :
— 0,35 % ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0,7 % άνθρακα,
— 0,5 % ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 1,2 % μαγγάνιο, και

— 0,6 % ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 2,3 % πυρίτιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα
να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβοκραμάτων.
2. Η κατάταξη των σιδηροκραμάτων στις διακρίσεις της κλάσης 72.02 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα :

Ένα σιδηρόκραμα θεωρείται δυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του
κράματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου.
Κατ' αναλογία, Θεωρείται αντίστοιχα ως τριαδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κράματος έχουν περιεκτικότητες
που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου και
καλύπτονται από τις λέξεις «άλλα στοιχεία» πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10 %
κατά βάρος.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

I. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή
ΣΚΟΝΗΣ

Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και σιδηρομαγγάνια, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές :

72.01

||

7201.10

— Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5 V» ή λιγότερο φωσφόρο

7201.20

— Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % φωσφόρο

7201.30

— Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα

7201.40

— Σιδηρομαγγάνια

Σιδηροκράματα :

72.02

— Σιδηρομαγγάνιο :
7202.11

||

7202.19

— — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2 ·/· άνθρακα
Άλλο

Αριθ. L 198/278

Κλάση

Επίσημη Εφηιιερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κώδικας

20 . 7 . 87

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Σίδηροπυρίτιο :

I

7202.21
7202.29

7202.30

— — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 Η πυρίτιο
Άλλο

— Σιδηροπυριτιο-μαγγάνιο
— Σιδηροχρώμιο :

7202.41

||

!!
li

7202.49

— — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα
Άλλο

7202.50

— Σιδηροπυριτιο-χρώμιο

7202.60

— Σιδηρονικέλιο

7202.70

— Σιδηρομολυβδαίνιο

7202.80

— Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο
- Άλλα :

li
I

7202.91

— — Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυριτιο-τιτάνιο

7202.92

— — Σιδηροβανάδιο

7202.93

— — Σιδηρονιόβιο

7202.99

— — Άλλα

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 :

72.03

Il
||

7203.10

— Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων

7203.90

- Άλλα

Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθω
μένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα :

72.04

7204.10

— Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου
— Απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοκραμάτων :

7204.21
7204.29
7204.30

— — Από ανοξείδωτους χάλυβες
Άλλα

— Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα
— Άλλα απορρίμματα και θραύσματα :

7204.41

||

7204.49

7204.50

— — Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα
και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα
Άλλα

— Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους)
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Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, σιδηρομαγγάνιου, σιδήρου ή χάλυβα :

72.05
7205.10

— Κόκκοι

— Σκόνες :
7205.21

7205.29

— — Από χαλυβοκράματα
Άλλες
II . ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ

Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με

72.06

εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 72.03 :
7206.10

— Πλινθώματα (τύποι)

7206.90

- Άλλα

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες :

72.07

— 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

7207.12
7207.19

l

7207.20

— — Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή
Άλλα

— Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 πιπί ή
περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε
επενδυμένα :

72.08

— Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 πιπί και με ελάχιστο
όριο ελαστικότητας 275 Μ Ρα ή με πάχος 3 πιπί ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355
ΜΡα :

I

7208.11

— — Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

7208.12

— — Με πάχος 4,75 πιπί ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm

7208.13

— — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 πιπί

7208.14

Με πάχος κατώτερο των 3 mm

— Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :
7208.21

— — Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 πιπί

7208.22

— — Με πάχος 4,75 πιπί ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 πιπί

7208.23

— — Με πάχος 3 πιπί ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 πιπί

7208.24

— — Με πάχος κατώτερο των 3 πιπί
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— Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 ΠΙΠΊ και με
ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡ» ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας
355 ΜΡa :

I

7208.31

— — Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1
250 πιπί και με πάχος 4 ΠΙΠΊ ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια

7208.32

— — Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

7208.33

— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm

7208.34

— — Άλλα, με πάχος 3 ΠΙΠΊ ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 ΠΙΠΊ

7208.35

— — Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 ΠΙΠΊ

— Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :

I

7208.41

— — Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1
250 mm) και με πάχος 4 ΠΙΠΊ ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια

7208.42

— — Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 ΠΙΠΊ

7208.43

Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm

7208.44

— — Άλλα, με πάχος 3 ΠΙΠΊ ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 ΠΙΠΊ

7208.45

— — Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm

7208.90

- Άλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυθες, με πλάτος 600 ΠΙΠΊ ή
περισσότερο, που έχουν ελαθει σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε

72.09

επενδυμένα :

— Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 ΠΙΠΊ και με ελάχιστο
όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 ΠΙΠΊ ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355
ΜΡa :

7209.11

— — Με πάχος 3 ΠΙΠΊ ή περισσότερο

7209.12

— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 ΠΙΠΊ αλλά κατώτερο των 3 πιπί

7209.13

Με πάχος 0,5 ΠΙΠΊ ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 ΠΙΠΊ

7209.14

Με πάχος κατώτερο των 0,5 ΠΙΠΊ

— Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση :

II

7209.21
7209.22

Με πάχος 3 ΠΙΠΊ ή περισσότερο
— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm

7209.23

Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 ΠΙΠΊ

7209.24

Με πάχος κατώτερο των 0,5 ΠΙΠΊ

«

— Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 ΠΙΠΊ και με
ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 ΠΙΠΊ ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας

355 ΜΡa :
7209.31

Με πάχος 3 ΠΙΠΊ ή περισσότερο

720932

Με πάχος που υπερβαίνει το 1 ΠΙΠΊ αλλά κατώτερο των 3 πιπί

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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E.Σ.

7209.33
7209.34
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— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 ΠΙΠΊ
Με πάχος κατώτερο των 0,5 ΠΙΠΊ
— Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση :

||

||
||

7209.41

— — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο

7209.42

— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 ΠΙΠΊ αλλά κατώτερο των 3 ΠΙΠΊ

7209.43

— — Με πάχος 0,5 ΠΙΠΊ ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 ΠΙΠΊ

7209.44

— — Με πάχος κατώτερο των 0,5 ΠΙΠΊ

7209.90

— Άλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή
περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα :

72.10

— Επικασσιτερωμένα :
I

\

7210.11

— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο

7210.12

— — Με πάχος κατώτερο των 0,5 ΠΙΠΊ

7210.20

— Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος
— Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά :

7210.31

— — Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 ΠΙΠΊ και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡa ή με πάχος 3
mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡa

7210.39

— — Άλλα

— Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα :

\

\
\

7210.41

— — Κυματοειδή

7210.49

— — Άλλα

7210.50

— Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου

7210.60

— Επενδυμένα με αργίλιο

7210.70

— Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες

7210.90

— Άλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600
ΠΙΠΊ , μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα :

72.11

— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 ΠΙΠΊ και με ελάχιστο όριο
ελαστικότητας 275 ΜΡa ή με πάχος 3 ΠΙΠΊ ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡa :

\

7211.11

— — Που έχουν ελαθει στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150
ΠΙΠΊ και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα
διακοσμητικά σχέδια

7211.12

— — Άλλα, με πάχος 4,75 ΠΙΠΊ ή περισσότερο

7211.19

Άλλα
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— "Αλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :
7211.21

— — 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

7211.22

— — Άλλα, με πάχος 4,75 ΠΙΠΊ ή περισσότερο

7211.29

— — Άλλα

7211.30

— Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 ΠΙΠΊ και με ελάχιστο όριο
ελαστικότητας 275 Μ Ρα ή με πάχος 3 ΠΙΠΊ ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 Μ Ρα

— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση :
7211.41

— — Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 Η άνθρακα

7211.49

— — Άλλα

7211.90

- Άλλα

72.12

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

— Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά :
7212.21

— — Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 ΠΙΠΊ και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3
ΠΙΠΊ ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡα

\\
\

7212.29

— — Άλλα

7212.30

— Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα

7212.40

— Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη

7212.50

— Αλλιώς επενδυμένα

7212.60

— Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο

72.13

Χοντρόσυρμα (ΠΙ machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες :
7213.10

— Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης

7213.20

— Από χάλυβες από αποκοπή

— Άλλο, που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα :
7213.31
7213.39

— — Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 ΠΙΠΊ
Άλλο

— Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα :

li
li
li

7213.41
7213.49

7213.50

— — Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 ΠΙΠΊ
Άλλο

— Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,6 Η ή περισσότερο άνθρακα
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Ράβδοι από σίδηρο ή οπό όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή
διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση :

72.14

li
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7214.10

— Σφυρηλατημένες

7214.20

— Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που
έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση

7214.30

— Από χάλυβες από αποκοπή

7214.40

— Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 V» άνθρακα

7214.50

— Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 Η άνθρακα

7214.60

— Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα

Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες :

72.15
7215.10

— Από χάλυθες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

7215.20

— Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
0,25 % άνθρακα

7215.30

— Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή
περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα

7215.40

— Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή
περισσότερο άνθρακα

7215.90

— Άλλες

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες :

72.16
7216.10

— Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, σε I ή σε Η, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 πιπί
— Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή σε Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση,
με ύψος λιγότερο των 80 πιπί :

7216.21

— — Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L

7216.22

— — Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ

— Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, σε I ή σε Η, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, με ύψος 80 πιπί ή περισσότερο :

l

7216.31

— — Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U

7216.32

— — Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I

7216.33

— — Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Η

7216.40

— Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή σε Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση,
με ύψος 80 πιπί ή περισσότερο

7216.50

— Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

7216.60

— Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

7216.90

- Άλλα

Αριθ. L 198/284
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Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες :
— Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 Η άνθρακα :

||
||
||

7217.11

— — Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα

7217.12

— — Επιψευδαργυρωμένα

7217.13

— — Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα

7217.19

Άλλα

— Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 Η ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 Κ άνθρακα :

li
||

7217.21

— — Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα

7217.22

— — Επιψευδαργυρωμένα

7217.23

— — Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα

7217.29

Άλλα

— Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα :

I
||

7217.31

— — Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα

7217.32

— — Επιψευδαργυρωμένα

7217.33

— — Επενδυμένα με κοινά μέταλλα

7217.39

Άλλα
Ψ

III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από

72.18

ανοξείδωτους χάλυβες :

||
||

7218.10

— Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές

7218.90

- Άλλα

72.19

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο :
— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα :

li
||
li

7219.11

— — Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 ΠΙΠΊ

7219.12

— — Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm

7219.13

— — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 ΠΙΠΊ

7219.14

— — Με πάχος κατώτερο των 3 ΠΙΠΊ

— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα :
7219.21

Il

7219.22

7219.23

Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 ΠΙΠΊ

— — 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 ΠΙΠΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Περιγραφή εμπορευμάτων

L.Σ.

7219.24
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ι

— ■ — Με πάχος κατώτερο των 3 ΠΙΠΊ

— Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση :

\\

\\

7219.31

— — Με πάχος 4,75 ΠΙΠΊ ή περισσότερο

7219.32

— — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 ΠΙΠΊ

7219.33

— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm» αλλά κατώτερο των 3 πιπί

7219.34

— — Με πάχος 0,5 ΠΙΠΊ ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm

7219.35

— — Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

7219.90

- Άλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm :

72.20

— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :

\
72.21

7220.11

— — Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

7220.12

— — Με πάχος λιγότερο των 4,75 ΠΙΠΊ

7220.20

— Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

7220.90

— Άλλα

7221.00

Χοντρόσυρμα (ΠΙ machine) από ανοξείδωτους χάλυβες
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες :

72.22

72.23

7222.10

— Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

7222.20

— Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

7222.30

— Άλλες ράβδοι

7222.40

— Είδη με καθορισμένη μορφή

7223.00

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες
IV. ΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑ
ΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ

Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα

72.24

από άλλα χαλυβοκράματα :
7224.10

— Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές

7224.90

- Αλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 ΠΙΠΊ ή περισσότερο :

72.25

•

l

7225.10

— Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»

7225.20

— Από χάλυβες ταχείας κοπής

7225.30

— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα

Αριθ. L 198 /286
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Κώδικας

Κλάση

\

li
li

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

7225.40

— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα

7225.50

— 'Αλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

7225.90

— Άλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 ΠΙΠΊ :

72.26

!!
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7226.10

— Από χάλυθες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικά»

7226.20

— Από χάλυβες ταχείας κοπής
— 'Αλλα :

||
li
li

7226.91

— — Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

7226.92

— — Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

7226.99

72.27

li

Χοντρόσυρμα (ΠΙ machine) από άλλα χαλυβοκράματα :
7227.10

— Από χάλυβες ταχείας κοπής

7227.20

— Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους

7227.90

— Άλλο

72.28

li
li
\

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις
από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες :
7228.10

— Ράβδοι από χάλυθες ταχείας κοπής

7228.20

— Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους

7228.30

— Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

7228.40

— Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί

7228.50

— Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

7228.60

— Άλλες ράβδοι

7228.70

— Είδη με καθορισμένη μορφή

7228.80

— Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις

72.29

li

'Αλλα

Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα :
7229.10

— Από χάλυβες ταχείας κοπής

7229.20

— Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους

7229.90

— Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

Σημειώσεις

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο «χυτοσίδηροι» εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά
βάρος πάνω στο καθένα από τα άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη
σημείωση 1 στοιχείο δ) του κεφαλαίου 72.
2. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού, ο όρος «σύρματα» εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα
οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερή της διάσταση.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογη
μένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή

73.01

χάλυβα :

||

7301.10

— Πάσσαλοι πλατυσμένοι

7301.20

— Είδη με καθορισμένη μορφή

Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα : σιδηροτροχιές, αντιτροχιές
και οδοντώματα, βελόνες, καρδιές, ράβδοι χειρισμού των βελονών κλειδιών και άλλα στοιχεία
διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης,
πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά
κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών :

73.02

\

7302.10

— Σιδηροτροχιές

7302.20

— Στρωτήρες

7302.30

— Βελόνες, καρδιές, ράβδοι χειρισμού των βελονών, κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής
τροχιών

\
73.03

7302.40

— Συνδετήρες και πλάκες στήριξης

7302.90

- Άλλα

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

73.04

χάλυβα :

li

7304.10

— Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου

7304.20

— Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για παραγωγή και διατρητικά στελέχη,
των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου
— Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες :

li
Il

7304.31

7304.39

— — Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
Άλλοι
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες :

\

7304.41
7304.49

— — Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθτί σε ψυχρή κατάσταση
Άλλοι

— Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα :
7304.51
7304.59

I

7304.90

73.05

— — Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
Άλλοι

- Άλλοι

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή βιδωμένοι), με εσωτερική και εξωτερική
κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα :
— Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου :
7305.11

— — Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλίπασμα)

7305.12

— — Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι

7305.19
7305.20

Άλλοι

— Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για
την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου

— Άλλοι, συγκολλημένοι :

\

7305.31

— — Συγκολλημένοι κατά μήκος

7305.39

— — Άλλοι

7305.90

— Άλλοι

73.06

li
||
li

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 :
7306.10

— Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου

7306.20

— Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για παραγωγή, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου

7306.30

— Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες

7306.40

— Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυθες

7306.50

— Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυθοκράματα

7306.60

— Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική

7306.90

— Άλλοι

73.07

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή

χάλυβα :

— Χυτά :

li

7307.11
7307.19

— — Από μη ελατό χυτοσίδηρο
Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκόν Κοινοτήτων
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Κώδικας

Aρι9. L 198/289

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

— Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες :

II

7307.21

— — Συζευκτήρες

7307.22

— — Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες

7307.23

— — Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο

7307.29

Άλλα
- Άλλα :

II

7307.91

— — Συζευκτήρες

7307.92

— — Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες

7307.93

— — Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο

7307.99

Άλλα

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 χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις
προκατασκευές της κλάσης 94.06. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και
παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατα

73.08

σκευές :

II

II
73.09

7308.10

— Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών

7308.20

— Πύργοι και πυλώνες

7308.30

— Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώφλια

7308.40

— Υλικό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλουπάρισμα του μπετόν ή για υποστυλώσεις

7308.90

- Άλλα

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 υπερβαίνει τα 300 1,
χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με
εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα
που δεν υπερβαίνει τα 300 1, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική

73.10

επένδυση ή θερμομόνωση :
7310.10

— Με χωρητικότητα 50 1 ή περισσότερο

— Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 I :
7310.21
7310.29

73.11

7311.00

— — Κουτιά για να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (SCΓίΪSS2£ε)
Άλλα

Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
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I
I
73.13

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

73.12
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Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες, αρτάνες (σαμπάνια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα,
μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία :
7312.10

— Συρματόσχοινα και καλώδια

7312.90

- Άλλα

7313.00

Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Στριμμένα σύρματα ή φύλλα, αγκαθωτά ή μη, από
σίδηρο ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για φράχτες
Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή χωρίς τέλος υφάσματα),
πλέγματα και διχτυωτά, από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα
(τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα :

73.14

— Προϊόντα υφασμένα (μεταλλικά υφάσματα):

Il
I

7314.11
7314.19

7314.20

— — Από ανοξείδωτο χάλυβα
Άλλα

— Πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη
διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 ΠΙΠΊ και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια
τουλάχιστον 100 cm2

7314.30

— Άλλα πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης
— Άλλα πλέγματα και διχτυωτά :

I

7314.41

— — Επιψευδαργυρωμένα

7314.42

— — Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες

7314.49

7314.50

Άλλα

— Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος)

Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα :

73.15

— Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους :
7315.11

I

Αλυσίδες σε κυλίνδρους

7315.12

— — Άλλες αλυσίδες

7315.19

— — Μέρη

7315.20

— Αλυσίδες αντιολισθητικές

— Άλλες αλυσίδες και αλυσιδάκια :

li
I
73.16

7315.81

Αλυσίδες με κρίκους με στηρίγματα

7315.82

Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους

7315.89

Άλλα

7315.90

— Άλλα μέρη

7316.00

Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

-

—

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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73.17

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

7317.00
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Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή λοξότμη
τοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με
εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό
Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά μακριά με βόλτες για σιδηροτροχιές, καρφιά με βόλτες και με
κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης,
ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)
και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα :

73.18

— Είδη με βόλτες :

\
\

\

7318.11

— — Καρφιά μακριά για σιδηροτροχιές

7318.12

— — Άλλες ξυλόβιδες

7318.13

— — Καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου ή κρίκου

7318.14

— — Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους

7318.15

— — 'Αλλοι έλικες και άλλες βίδες, έστω και με τα παξιμάδια ή τις ροδέλες τους

7318.16

— — Παξιμάδια

7318.19

Άλλα

— Είδη χωρίς βόλτες :

I
I

7318.21

— — Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας

7318.22

— — Άλλες ροδέλες

7318.23

— — Καζανόκαρφα (πριτσίνια)

7318.24

— — Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης

7318.29

Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, περάστρες ταινιών, βελονάκια, 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 αλλού :

73.19

7319.10

— Βελόνες ραψίματος, μπαλώματος ή κεντήματος

7319.20

— Παραμάνες

7319.30

— Άλλες καρφίτσες

7319.90

- Άλλα

Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα :

73.20

I
I

Άλλα

7320.10

— Ελατήρια με ελάσματα και τα ελόσματά τους

7320.20

— Ελατήρια ελικοειδή

7320.90

— Άλλα
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτό που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες ψησίματος (μπαρμπεκιού),
μαγγάλια, καμινέτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για
οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα :

73.21

— Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών :
7321.11

— — Για αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα

7321.12

— — Για υγρά καύσιμα

7321.13

— — Για στερεά καύσιμα

— Άλλες συσκευές :
7321.81

— — Για αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα

7321.82

— — Για υγρά καύσιμα

7321.83

— — Για στερεά καύσιμα

7321.90

— Μέρη

-

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 επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές δροσερού
ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φυσητήρα
με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα :

73.22

— Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους :
7322.11

— — Από χυτοσίδηρο

7322.19

— — Άλλα

7322.90

- Αλλα

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.
Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη

73.23

για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα :
7323.10

— Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον
καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις
- Άλλα :

li
li
li
li
li

7323.91

— — Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα

7323.92

— — Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα

7323.93

— — Από ανοξείδωτο χάλυβα

7323.94

— — Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα

7323.99

Άλλα

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα :

73.24
7324.10

— Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα

Επίσημη Εφηιιεριδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

— Μπανιέρες :
7324.21

— — Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες

7324.29

— — Άλλες

7324.90

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

'Αλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα :

73.25
7325.10

— Από μη ελατό χυτοσίδηρο
- Άλλα :

Il

7325.91
7325.99

— — Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία
Άλλα

'Αλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα :

73.26

— Σφυρηλατημένα ή έκτυπα αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα :
7326.11

7326.19

\

— — Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία
Άλλα

7326.20

— Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα

7326.90

- Άλλα

Αριθ. L 198/293
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Σημείωση

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως :
α) « χαλκός καθαρισμένος»:

το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,85 % κατά βάρος
ή

το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97,5 % κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου στοιχείου δεν
υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχείο

Στοιχεία

Όριο περιεκτικότητας % κατά 6άρος

A§

Άργυρος

0,25

Αs

Αρσενικό

0,5

C<3

Κάδμιο

1,3

CΓ

Χρώμιο

1,4

Μ§

Μαγνήσιο

0,8

Ρb

Μόλυβδος

1,5

S

Θείο

0,7

Sn

Κασσίτερος

0,8

Τβ

Τελλούριο

0,8

Ζn

Ψευδάργυρος

1

Ζr

Ζιρκόνιο

0,3

Άλλα στοιχεία ('), καθένα

0,3

(') Άλλα στοιχεία, π.χ. ΑΙ,-Ββ, Cο, Fe, Μη , Νi , Sϊ .

6) «χαλκοκράματα»:

οι μεταλλικές ύλες, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερέχει κατά βάρος καθενός από τα άλλα στοιχεία
εφόσον :

1 ) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω
πίνακα

ή

2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5 %·
γ) « κράματα μητρικά χαλκού»:

οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για
πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν
αποςειδωτικά, αποθειωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνδυασμοί
φωσφόρου και χαλκού (φωβφορούχοι χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15 % κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην κλάση 28.48·
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δ) « ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή,
πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή
κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι « πλατυσμένοι κύκλοι» και τα « τροποποιημένα ορθογώνια », στα
οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού τόξου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα
προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες
γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με
τομή « τροποποιημένου ορθογωνίου») υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια
σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την
απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως
αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 74.03 , οι ράβδοι για σύρματα και τα πρίσματα με

ξυσμένα (μυτερά) ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα τα άκρα τους, για απλή υποβοήθηση της εισαγωγής τους μέσα στις μηχανές που
προορίζονται να τα μετασχηματίσουν π.χ. σε χοντρόσυρμα ή σε σωλήνες

ε) «είδη με καθορισμένη μορφή»:
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση,
περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς
των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια
σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους,
κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα
προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού
ζ) «σύρματα »:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης
και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού
κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι « πλατυσμένοι κύκλοι» και τα « τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο
αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με
εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο
το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή
« τροποποιημένου ορθογωνίου») υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.
Εντούτοις για την ερμηνεία της κλάσης 74.14, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η
εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστά, στη μεγαλύτερή της διάσταση *
η) «πλάκες, φύλλα και ταινίες» :

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 74.03 ), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια
εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα « τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο
αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος
σταθερό, που παρουσιάζονται :

— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 74.09 και 74.10 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις,
ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, ή επενδυμένα,
αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων
που περιλαμβάνονται αλλού

.
\

θ) «σωλήνες κάθε είδους»:

\

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία
μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού
πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια
τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν

στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια

διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι
στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή
εφοδιασμένοι με σφυγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.
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Σημείωση διακρίσεων

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως :
α) « κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)»:
κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία :
— ο ψευδάργυρος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,
— η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5 % κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάρ
γυρο (maillechort)],

— η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασσίτερο είναι κατώτερη του 3 % κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο
(μπρούντζο)]·

β) « κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)»:
κάθε κράμα χαλκού και κασσιτέρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασσίτερος υπερέχει κατά
βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασσίτερο είναι τουλάχιστον 3 % κατά βάρος, η
περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10 % κατά βάρος
γ) « κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο ( maillechort)»:
κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι ίση ή ανώτερη του 5 %
κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)]·
δ) « κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο»:
κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1 % κατά βάρος
ψευδάργυρο. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.

Κλάση

Κώδικας

Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού):

74.01

||
I
74.02

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

7401.10

— Θειούχο συμπήγματα χαλκού

7401.20

— Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού)

7402.00

Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό
Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή :

74.03

|||| — Χαλκός καθαρισένος :
||
||

7403.11

— — Κάθοδοι και τμήματα καθόδων

7403.12

— — Ράβδοι για σύρμα ( wire-bars )

7403.13

— — Μπιγέτες (Billetes)

7403.19

Άλλα

— Κράματα χαλκού :

||
li

7403.21

— — Με 6άση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

7403.22

— — Με 6άση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)

7403.23

74.04

Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

7403.29

— — Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα μητρικά κράματα της κλάσης 74.05)

7404.00

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού
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Κλάση

74.05

Κώδικας

7406.10

— Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λέπια

7406.20

— Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό :

74.07
7407.10

II
II

7407.21

— — Με δάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

7407.22

— — Με 6άση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (πΐ3ί1ΐCCΐιοιΐ)

II

— Από χαλκό καθαρισμένο :
7408.11
7408.19

— — Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 πιπί
Άλλα

— Από κράματα χαλκού :
7408.21

— — Με 6άση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

7408.22

— — Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

7408.29

Άλλα

Φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 mm :

74.09

II
II
II

Άλλα

Σύρματα από χαλκό :

74.08

\I

— Από χαλκό καθαρισμένο
— Από κράματα χαλκού :

7407.29

II
II
II

Κράματα μητρικά χαλκού
Σκόνες και ψήγματα χαλκού :

74.06

\I

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

7405.00
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— Από χαλκό καθαρισμένο :
7409.11
7409.19

— — Περιτυλιγμένα
Άλλα

— Από κράματα με 6άση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):
7409.21

II

7409.29

— — Περιτυλιγμένα
Άλλα

— Από κράματα με 6άση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο):
7409.31
7409.39

II

— — Περιτυλιγμένα
Άλλα

7409.40

— Από κράματα με 6άση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (πΐ3ΪI1εCHθΓί)

7409.90

— Από άλλα κράματα χαλκού
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Κλάση
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ

Φύλλα και ταινίες λεπτές 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 συμπεριλαμ
βανομένου του υποθέματος):

74.10

— Χωρίς υπόθεμα :
7410.11

— — Από χαλκό καθαρισμένο

7410.12

— — Από κράματα χαλκού
— Σε υπόθεμα :

\\

7410.21

— — Από χαλκό καθαρισμένο

7410.22

— — Από κράματα χαλκού

Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό :

74.11
7411.10

— Από χαλκό καθαρισμένο
— Από κράματα χαλκού :

7411.21

— — Με 6άση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

7411.22

— ' — Με 6άση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

7411.29

— — Άλλοι

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό :

74.12

74.13

7412.10

— Από χαλκό καθαρισμένο

7412.20

— Από κράματα χαλκού

7413.00

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτρο
τεχνία

Μεταλλικό υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή χωρίς τέλος υφάσματα),
πλέγματα και διχτυωτά, από σύρματα χαλκού. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε
μορφή πλέγματος), από χαλκό :

74.14

7414.10

— Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή χωρίς τέλος, για μηχανές

7414.90

- Άλλα

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος
από σίδερο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά με βόλτες και με
κεφάλι σε σχήμα άγκιστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης,
ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)
και παρόμοια είδη, από χαλκό :

74.15

7415.10

— Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη
— Άλλα είδη, χωρίς βόλτες :

7415.21

— — Ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)

7415.29

— — Άλλα

— Άλλα είδη, με βόλτες :

Il

7415.31

— — Ξυλόβιδες

^
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 19S/299

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

\

7415.32

— — 'Αλλοι έλικες. Βίδες και παξιμάδια

7415.39

— — Άλλα

74.16

7416.00

Ελατήρια από χαλκό

74.17

7417.00

Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμεύουν για οικιακές
χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από
χαλκό. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στί) βωση ή
ανάλογες χρήσεις, από χαλκό :

74.18

7418.10

— Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, ν"ντια και
παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

7418.20

— Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους

Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό :

74.19
7419.10

— Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους
- Άλλα :

7419.91

7419.99

— — Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς κατεργα
σμένα
Άλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75

ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

Σημείωση

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως :
α) « ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή,
πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή
κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι « πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα
οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα
προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες
γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα
τομής « τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια
σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την
απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως
αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·
β) «είδη με καθορισμένη μορφή» :
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση,

περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς
των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα
ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους,
κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα
προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·
γ) «σύρματα»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης
και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού
κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι « πλατυσμένοι κύκλοι» και τα « τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο
αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με
εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο
το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής
«τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους *
δ) « πλάκες, φύλλα και ταινίες»:
τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 75.02), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια
εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα « τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία
δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος
σταθερό, που παρουσιάζονται :
— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
Παραμένουν κυρίως στην κλάση 75.06 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις,
ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα,
αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων
που περιλαμβάνονται αλλού·
ε) «σωλήνες κάθε είδους» :
τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία
μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού
πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια
τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες
σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο
κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι,
καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες,
κολάρα ή δακτύλιους.
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Αριθ. L 198/301

Σημείωση διακρίσεων
1 . Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως :

α) «νικέλιο αμιγές» :
Το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99 % κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον :
1 ) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1,5 % κατά βάρος,
και

2) η περιεκτικότητα σε κά9ε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει το όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο

Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος

Fe

Σίδηρος

0,5

0

Οξυγόνο

0,4

Άλλα στοιχεία, καθένα

0,3

6) « κράματα νικελίου»:

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον :
1 ) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5 % κατά βάρος,
2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παραπάνω
πίνακα,

ή

3 ) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1 %.

Κλάση

Κώδικας

Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα («sinters») οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα
προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου :

75.01

\\

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

7501.10

— Θειούχα συμπήγματα νικελίου

7501.20

— Συντήγματα («Sinters») οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιαμέσων προϊόντων της μεταλουργίας του
νικελίου

Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή :

75.02
7502.10

— Νικέλιο αμιγές

7502.20

— Κράματα νικελίου

75.03

7503.00

Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου

75.04

7504.00

Σκόνες και ψήγματα νικελίου

Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο :

75.05

— Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής :
7505.11

— — Από νικέλιο αμιγές
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Κλάση
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Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

7505.12
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— — Από κράματα νικελίου

— Σύρματα :

\\

7505.21

— — Από νικέλιο αμιγές

7505.22

— — Από κράματα νικελίου

Πλάκες φύλλα και ταινίες, από νικέλιο :

75.06

li

7506.10

— Από νικέλιο αμιγές

7506.20

— Από κράματα νικελίου

75.07

Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από
νικέλιο :

— Σωλήνες κάθε είδους :

75.08

7507.11

— — Από νικέλιο αμιγές

7507.12

— — Από κράματα νικελίου

7507.20

— Εξαρτήματα σωληνώσεων

7508.00

Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο

20 . 7 . 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

Σημείωση

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως :
α) « ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή,
πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή
κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι « πλατυσμένοι κύκλοι» και τα « τροποποιημένα ορθογώνια», στα
οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα
προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες
γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα
τομής « τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια
σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την
απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως
αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·
β) «είδη με καθορισμένη μορφή »:
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση,
περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς

των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα
ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους,
κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα
προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·
γ) « σύρματα»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης
και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού
κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι « πλατυσμένοι κύκλοι» και τα « τροποποιημένα ορθογώνια », στα οποία δύο
αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με
εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο
το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής
«τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·
δ) «πλάκες, φύλλα και ταινίες» :

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 76.01 ), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια
εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία
δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος
σταθερό, που παρουσιάζονται :

— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 76.06 και 76.07 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ.
αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή
επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·
ε) «σωλήνες κάθε είδους»:
τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία

μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού
πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια
τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες
σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο
κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι,
καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες,
κολάρα ή δακτύλιους.

Αριθ. L 198/304
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Σημείωση διακρίσεων

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως :
α) « αργίλιο αμιγές»:

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99 % κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν
υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο

Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος

Fe 4- Sϊ (ολικό σιδηροπυρίτιο)

1

Άλλα στοιχεία ('), καθένα

0,1 (2)

(') 'Αλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Μβ, Μη, Ni , Zn .
(2) Περιεκτικότητα σε χαλκό ανώτερη από 0,1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 0,2 % είναι ανεκτή,
εφόσον ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγνήσιο δεν υπερβαίνει το
0,05 %.

6) « κράματα αργιλίου»:

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες τα αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον :
1 ) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηροπυριτίου, υπερβαίνει τα όρια που
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,
ή

2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1 %.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή :

76.01
7601.10

— Αργίλιο αμιγές

li

7601.20

— Κράματα αργιλίου

76.02

7602.00

Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου
Σκόνες και ψήγματα αργιλίου :

76.03

li
||

7603.10

— Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια

7603.20

— Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο :

76.04
7604.10

— Από αργίλιο αμιγές
— Από κράματα αργιλίου :

li

7604.21
7604.29

— — Είδη καθορισμένης μορφής, κοίλα
Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κώδικας

Κλάση

Αριθ. L 198/305

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Σύρματα από αργίλιο :

76.05

— Από αργίλιο αμιγές :
7605.11
7605.19

— — Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 ΠΙΠΊ
Άλλα

— Από κράματα αργιλίου :

-

7605.21
7605.29

— — Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 ΠΙΠΊ
Άλλα

Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm :

76.06

— Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο :

\

7606.11

— — Από αργίλιο αμιγές

7606.12

— — Από κράματα αργιλίου
- Άλλα :

7606.91

— — Από αργίλιο αμιγές

7606.92

— — Από κράματα αργιλίου

Φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι,
πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το
υπόθεμα):

76.07

— Χωρίς υπόθεμα :
7607.11

I

7607.19

7607.20

— Σε υπόθεμα

7608.10

— Από αργίλιο αμιγές

7608.20

— Από κράματα αργιλίου

7609.00

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο

Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι, πυλώνες, στύλοι,
σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια, κιγκλιδώ
ματα), από αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευασμένες κατασκευές της κλάσης 94.06. Φύλλα,
ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να
χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές :

76.10

||

Άλλα

Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο :

76.08

76.09

— — Που έχουν υποστεί απλή έλαση

7610.10

— Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, πρεβάζια και κατώφλια

7610.90

— Άλλα

Αριθ. L 198 /306

Κλάση

76.11

ΕπίσηUη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κώδικας

76.13

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για την τοποθέτηση υλών κάθε είδους (με
εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα
300 1, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία
περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες εύκαμπτες ή μη), για την τοποθέτηση υλών κάθε είδους
(με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300
1, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση :

76.12

\

Περιγραφή εμπορευμάτων

LL

7611.00
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7612.10

— Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες

7612.90

- Άλλα

7613.00

Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, γιια την ηλεκτροτε

76.14

χνία :

I
li

7614.10
7614.90

76.15

l

— Άλλα

Είδη οικιακής, χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή καλλωπισμού, και τα μέρη αυτών, όλα
από αργίλιο. Σφουγγάρια, σύρματα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για το καθάρισμα με
τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο :
7615.10

— Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σφουγγάρια, σύρματα τριψίματος, γάντια
και παρόμοια είδη για το καθάρισμα με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

7615.20

— Είδη υγιεινής ή καλλωπισμού και τα μέρη τους

76.16

I

Με πυρήνα από χάλυβα

Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο :
7616.10

— Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, έλικες, βίδες, παξιμάδια, καρφιά με βόλτες και με κεφάλι σε σχήμα
αγκίστρου, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες συνδέσεως, ροδέλες και παρόμοια είδη

7616.90

- Άλλα
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ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

Σημείωση
1 . Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως :
α) « ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή,
πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή
κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι « πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα
οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα
προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες
γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα
τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια
σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την
απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως
αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·
β) «είδη με καθορισμένη μορφή» :
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση,
περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς
των ράβδων, συρμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια
σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους,
κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα
προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδώγ ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·
γ) «σύρματα»:
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης
και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού
κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι « πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο
αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με
εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο

το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής
«τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·
δ) «πλάκες, ταινίες και φύλλα»:
τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 78.01 ), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια

εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία
δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος
σταθερό, που παρουσιάζονται :
— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
Παραμένουν κυρίως στην κλάση 78.04 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις,

ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα,
αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων
που περιλαμβάνονται αλλού·
ε) «σωλήνες κάθε είδους»:
τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία
μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού
πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια

τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες
σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο

κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι,
καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες,
κολάρα ή δακτύλιους.
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Σημείωση διακρίσεων

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως « μόλυβδος καθαρός»:

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9 % κατά βάρος μόλυβδο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν
υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο

Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος

A§

Άργυρος

0,02

As

Αρσενικό

0,005

Bi

Βισμούθιο

0,05

Ca

Ασβέστιο

0,002

Cd

Κάδμιο

0,002

Cu

Χαλκός

0,08

Fe

Σίδηρος

0,002

S

Θείο

0,002

Sb

Αντιμόνιο

0,005

Sn

Κασσίτερος

0,005

Zn

Ψευδάργυρος

0,002

Άλλα (Te, για παράδειγμα), καθένα

Κλάση

Κώδικας

0,001

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή :

78.01
7801.10

— Μόλυβδος καθαρός
— Άλλος :

7801.91

— — Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος.

7801.99

— — Άλλος

78.02

7802.00

Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου

78.03

7803.00

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από μόλυβδο
Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο. Σκόνες και ψήγματα από μόλυβδο :

78.04

— Πλάκες, φύλλα και ταινίες :

II

7804.11

Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα)

7804.19

Άλλα

7804.20

— Σκόνες και ψήγματα
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/309

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

78.05

7805.00

Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από
μόλυβδο

78.06

7806.00

'Αλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο

Αριθ. L 198/310
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ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

Σημείωση

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως :
α) « ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή,
πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή
κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι « πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα
οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα
προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες
γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα
τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια
σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την
απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως
αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·
β) « είδη με καθορισμένη μορφή »:
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση,
περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς
των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα
ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους,
κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα
προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·
γ) «σύρματα» :

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης
και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού
κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα « τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο
αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με
εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο
το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής
« τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·
δ) «πλάκες, φύλλα και ταινίες» :
τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 79.01 ), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια
εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία
δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος
σταθερό, που παρουσιάζονται :
— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην κλάση 79.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις,
ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα,
αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων
που περιλαμβάνονται αλλού *
ε) «σωλήνες κάθε είδους»:
τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία

μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού
πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια
τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες
σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο
κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι,
καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες,
κολάρα ή δακτύλιους.
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Αριθ. L 198/311

Σημείωση διακρίσεων

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως :
α) «ψευδάργυρος αμιγής»:
το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5 % κατά βάρος ψευδάργυρο·

6) « κράματα ψευδαργύρου»:

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά
βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5 %·
γ) «σκόνες ψευδαργύρου»:
οι σκόνες που παίρνονται από συμπύκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις πούδρες
(ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80 % κατά βάρος απ' αυτές περνάει από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 63 μικρόμετρα (micron).
Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή :

79.01

— Ψευδάργυρος αμιγής:

79.02

7901.11

— — Που περιέχει κατά βάρος 99,9 % ή περισσότερο ψευδάργυρο

7901.12

Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο

7901.20

— Κράματα ψευδαργύρου

7902.00

Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου
Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου :

79.03
7903.10

— Σκόνες ψευδαργύρου

7903.90

— Άλλα

79.04

7904.00

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο

79.05

7905.00

Πλάκες φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο

79.06

7906.00

Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από
ψευδάργυρο

'Αλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο :

79.07
7907.10

— Υδρορροές, σκελετοί στέγης, πλαίσια παράθυρων στέγης και άλλα κατεργασμένα τεχνουργήματα για την
οικοδομή

!!

7907.90

- Άλλα

Αριθ. L 198/312
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ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

Σημείωση

1 . Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως :
α) « ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή,
πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή
κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα
οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα
προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες
γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα
τομής « τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια
σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την
απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως
αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·
β) «είδη με καθορισμένη μορφή»:
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση,
περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς
των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα
ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους,
κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα
προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·
γ) «σύρματα»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης
και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού
κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο
αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με
εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο
το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής
«τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·
δ) «πλάκες, φύλλα και ταινίες»:

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 80.01 ), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια
εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία
δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος
σταθερό, που παρουσιάζονται :
— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 80.04 και 80.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ.
αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή
επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή
τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

ε) «σωλήνες κάθε είδους»:

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία
μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού
πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια
τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες
σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο
κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι,
καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες,
κολάρα ή δακτύλιους.
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Σημείωση διακρίσεων
1 . Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως :
α) «κασσίτερος αμιγής»:
Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99 % κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμουθίου ή του
χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο

Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος

Bi

Βισμούθιο

0,1

Cυ

Χαλκός

0,4

6) « κράματα κασσιτέρου»:
οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασσίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον :
1 ) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1 %,
ή

2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμουθίου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω
πίνακα.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή :

80.01
8001.10

— Κασσίτερος αμιγής

8001.20

— Κράματα κασσιτέρου

80.02

8002.00

Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου

80.03

8003.00

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο

80.04

8004.00

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 ΠΙΠΊ

Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι,
πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το
υπόθεμα). Σκόνες και ψήγματα κασσιτέρου :

80.05

li
||
80.06

8005.10

— Φύλλα και λεπτές ταινίες

8005.20

— Σκόνες και ψήγματα

8006.00

Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από
κασσίτερο

80.07

8007.00

'Αλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο

Αριθ. L 198/314

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

20 . 7 . 87
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ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημείωση διακρίσεων

1 . Η σημείωση 1 του κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις « ράβδους, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σύρματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις
ταινίες» εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο κεφάλαιο αυτό.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

81.01

Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα :
8101.10

— Σκόνες
- Άλλα :

8101.91

— — Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με
θερμοσυσσωμάτωση . Απορρίμματα και θραύσματα

\

8101.92

— — Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή,
πλάκες, φύλλα και ταινίες

8101.93

— — Σύρματα

8101.99

Άλλα

Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα

81.02

και θραύσματα :
8102.10

— Σκόνες
— Άλλα :

8102.91

— — Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με
θερμοσυσσωμάτωση . Απορρίμματα και θραύσματα

8102.92

— — Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή,
πλάκες, φύλλα και ταινίες

||
||

8102.93
8102.99

_

— — Σύρματα
Άλλα

Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και

81.03

θραύσματα :
8103.10

— Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με
θερμοσυσσωμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες

Il

8103.90

- Άλλα

Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και

81.04

θραύσματα :

— Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή :
8104.11

Που περιέχει τουλάχιστον 99,8 ·/· κατά βάρος μαγνήσιο
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Άλλα

8104.19

\\
||

Αριθ. L 198/315

8104.20

— Απορρίμματα και θραύσματα

8104.30

— Αποτορνεύματα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες

8104.90

- Άλλα

Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο
και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα :

81.05

— Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέρ

8105.10

γαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες
- Άλλα

8105.90

81.06

Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και

8106.00

θραύσματα

Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και

81.07

θραύσματα :
8107.10

— Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες

8107.90

— Άλλα

Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και

81.08

θραύσματα :
8108.10

— Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες

8108.90

- Άλλα

Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και

81.09

θραύσματα :

\

8109.10
\

81.10

— Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες

8109.90

— Άλλα

8110.00

Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

81.11

8111.00

Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

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 θραύσματα :

81.12

— Βηρύλλιο :
8112.11
8112.19

— — Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες
Άλλα

8112.20

— Χρώμιο

8112.30

— Γερμάνιο

8112.40

— Βανάδιο

Αριθ. L 198/316

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

- Άλλα :
8112.91
8112.99

81.13

8113.00

— — Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες
Άλλα

Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθ. L 198/317

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1 . Εκτός από τα καμινέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηρουργικά καμίνια, τους τροχούς ακονίσματος με σκελετό και τις συλλογές
εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της κλάσης 82.09, το κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα
είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα :
α) από κοινό μέταλλο
6) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνδέσεις.

γ) από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό
καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση
δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιώματα ή τα
άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές σκόνες.

2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατονομάζονται
ειδικά και τους εργαλειοφορείς για εργαλεία του χεριού της κλάσης 84.66. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του
κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού.
Αποκλείονται του κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χτένια, τα αντιχτένια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή κουρευτικών
ηλεκτρικών μηχανών (κλάση 85.10).
3 . Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της κλάσης 82.11 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της
κλάσης 82. 1 5 υπάγονται στην τελευταία αυτή κλάση.

Κλάση

Κώδικας

Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, τσουγκράνες και
δικέλλες. Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ειδών.
Κοσσιές και δρεπάνια, 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 :

82.01

li
li

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

8201.10

— Φτυάρια κάθε είδους

8201.20

— Δίκρανα

8201.30

— Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δικέλλες

8201.40

— Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία

8201.50

— Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το
ένα χέρι

8201.60

— Ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, ψαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο
χέρια

li

8201.90

Χειροπρίονα. Λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα και
οι μη οδοντωτές λεπίδες για το πριόνισμα):

82.02

li

— Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού

8202.10

— Χειροπρίονα

Αριθ. L 198/318
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Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

8202.20

20 . 7 . 87

— Λεπίδες για κορδελοπρίονα

— Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα):

||

8202.31

— — Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα

8202.32

— — Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες

8202.40

— Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία «τέμνουσες»
— Άλλες λεπίδες πριονιών :

\
li

8202.91

8202.99

Άλλες

Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες
μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χεριού :

82.03

||
||
\

— — Λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών, για την κοπή μετάλλων

8203.10

— Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία

8203.20

— Λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία

8203.30

— Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία

8203.40

— Κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία

Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος) του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
δυναμομετρικά κλειδιά). Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές :

82.04

— Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού :

||
||
I

8204.11

— — Με σταθερό άνοιγμα

8204.12

— — Με μεταβλητό άνοιγμα

8204.20

— Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με
διαμάντι) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Καμινέτα για τη συγκόλληση των
μετάλλων και παρόμοια. Μέγγενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν
εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσμα

82.05

τος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι :

I
I
||

8205.10

— Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων

8205.20

— Σφυριά και βαριές

8205.30

— Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου

8205.40

— Κατσαβίδια

— Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με
διαμάντι):
8205.51

||

8205.59

— — Οικιακής οικονομίας
Άλλα

8205.60

— Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια

8205.70

— Μέγγενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

82.06

Κώδικας

Αριθ. L 198/319

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

8205.80

— Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι

8205.90

— Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω διακρίσεων

8206.00

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 σπειρωμάτων, διάτρηση,
εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνο
νται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα
με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης :

82.07

— Εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης :
8207.11

— — Με εργαζόμενο μέρος από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια ή από κεραμομεταλλουργικές συνθέ
σεις

8207.12

— — Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες

8207.20

— Συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοσυμπίεση)
των μετάλλων

\

\

8207.30

— Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή σφράγιση

8207.40

— Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων

8207.50

— Εργαλεία για τη διάτρηση

8207.60

— Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών

8207.70

— Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζόρισμα)

8207.80

— Εργαλεία για την τόρνευση

8207.90

— Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές :

82.08

82.09

8208.10

— Για την κατεργασία των μετάλλων

8208.20

— Για την κατεργασία του ξύλου

8208.30

— Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων

8208.40

— Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά

8208.90

- Άλλα

8209.00

Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη συναρμολογημένα, που
αποτελούνται από μεταλλικά καρβίδια θερμοσυσσωματωμένα ή από κεραμομεταλλουργικές συνθέ
σεις

82.10

8210.00

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 82.08) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια, και οι λεπίδες τους :

82.11

\

Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10
ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή, τη συσκευασία ή το σερβίρισμα των τροφίμων ή των ποτών

8211.10

— Συλλογές

Αριθ. L 198/320

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

20 . 7 . 87

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

- Άλλα :

||
||
||
Il

8211.91

Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα

8211.92

Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα

8211.93

Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια

8211.94

Λεπίδες

82.12

||
||
82.13

Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες):
8212.10

— Ξυράφια

8212.20

— Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες

8212.90

— Άλλα μέρη

8213.00

Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους

'Αλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια

82.14

κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση
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

8214.20

— Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται
και οι λίμες για τα νύχια)

8214.90

82.15

li

- Άλλα

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

- Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο

8215.20

— Άλλα συλλογές
- Άλλα :

8215.91

li

8215.99

— — Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα
Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΉΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1 . Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην κλάση που αρμόζει για τα είδη στα
οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή
χάλυβα των κλάσεων 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ή 73.20 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78
μέχρι 81 ).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 83.02, θεωρούνται ως « τροχίσκοι» εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν
υπερβαίνει τα 75 χιλιοστά ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστά, εφόσον το πλάτος
του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστών.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μυστικό συνδυασμό ή με ηλεκτρι

83.01

σμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά
μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα :

li
li
||

\
li
li

8301.10

— Λουκέτα

8301.20

— Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα

8301.30

— Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα

8301.40

— Άλλες κλειδαριές. Σύρτες

8301.50

— Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων που φέρουν κλειδαριά

8301.60

— Μέρη

8301.70

— Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά

V

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 αυτού του είδους. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και
παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί
αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα :

83.02

\

8302.10

— Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μάσκουλα και ρεζέδες)

8302.20

— Τροχίσκοι

8302.30

— Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για αυτοκίνητα οχήματα
— Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη :

||
||

8302.41

Για κτίρια

8302.42

Άλλα, για έπιπλα

8302.49

Άλλα

8302.50

— Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη
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8302.60

— Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για κάρτες

83.03

8303.00

Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετί
νες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα

83.04

8304.00

Είδη για την ταξινόμηση· των εγγράφων, καρτελοθήκες, κουτιά ταξινόμησης, θήκες για την
τοποθέτηση αντιγράφων, γραφιδοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη γραφείου,
από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 94.03

Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδετήρες επιστολών,
γωνίες σύνδεσης επιστολών, συνδετήρες συρμάτινοι, σελιδοδείκτες και παρόμοια είδη γραφείου,
από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες (π.χ. για γραφεία, ταπετσέριδες, συσκευα
στές), από κοινά μέταλλα :

83.05

8305.10

— Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης

8305.20

— Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες

8305.90

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα (γκονγκ) και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα.
Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες

83.06

ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα :

8306.10

— Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη
— Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης :

\

8306.21
8306.29

I

8306.30

— Από σίδηρο ή χάλυβα

8307.90

— Από άλλα κοινά μέταλλα

Κλείστρα,
άγκιστρα,
δερμάτινα
από κοινά

συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, πόρπες με περόνη (αγκράφες),
κόπιτσες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα,
είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος,
μέταλλα. Χάντρες και πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα :

8308.10

— Πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτσες

8308.20

— Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος

8308.90

— 'Αλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα ελικωτά πώματα και τα πώματα
για τη ρύθμιση ροής), καπάκια (καψούλια) για φιάλες, πώματα βιδωτά για βαρέλια, πλάκες
πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα :

83.09

Il

— Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες

8307.10

83.08

I
I
I

Άλλα

Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματά τους :

83.07

I
I

— — Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

8309.10

— Πώματα-στεφάνια

8309.90

- Άλλα
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Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρόμοιες πλάκες, αριθμοί, γράμματα και
διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα* με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 94.05

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 συγκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών

83.11

καρβιδίων. Σύρματα και βέργες από συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων για επιμετάλλωση
με εκτόξευση :

li

8311.10

— Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα

8311.20

— Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα

8311.30

— Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα

8311.90

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

{
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ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΠΑ ΤΗΝ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1 . Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς
ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (κλάση 40.10), καθώς και τα είδη τεχνικών
χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο (κλάση 40.16)·
6) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 42.04) ή από δέρματα για γουναρικά (κλάση 43.03)·

γ) τους τροχίσκους, ατράκτους, σωληνίσκους, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή
τμήμα XV)·

δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα JαCςιιαΓά ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV)·
ε) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (κλάση 59.10), καθώς και τα είδη για
τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (κλάση 59.1 1)·

Ο τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες των κλάσεων 71.02 μέχρι 71.04, καθώς και τα εξ
ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της κλάσης 71.16, με εξαίρεση εντούτοις τα κατεργασμένα ζαφείρια και διαμάντια,
που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης ήχου (κλάση 85.22)·
η) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και
τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·
9) τα στελέχη για γεωτρήσεις (κλάση 73.04)·

ι) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος ιμάντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV)·
κ) τα είδη των κεφαλαίων 82 ή 83·

λ) τα είδη του τμήματος XVII·
μ) τα είδη του κεφαλαίου 90·
ν) τα είδη ωρολογοποιίας (κεφάλαιο 91)·

ξ) τα εναλλασσόμενα εργαλεία της κλάσης 82.07 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών της κλάσης 96.03 , καθώς και τα
παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματός τους (π.χ.
κεφάλαια 40, 42, 43 , 45 και 59, κλάσεις 68.04 και 69.09)·
ο) τα είδη του κεφαλαίου 95 .

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη
μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των κλάσεων 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ή 85.47) κατατάσσονται σύμφωνα με τους
. παρακάτω κανόνες :

α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις κλάσεις
84.85 και 85.48) υπάγονται στην κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται·

6) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας κλάσης (έστω
και των -κλάσεων 84.79 ή 85.43), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην
κλάση τη σχετική μ' αυτή ή αυτές τις μηχανές. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της κλάσης 85.17 όσο
και εκείνα των κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28, κατατάσσονται στην κλάση 85.17·

γ) τα άλλα μέρη υπάγονται στις κλάσεις 84.85 ή 85.48.
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3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα
μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες,
εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
4. Όταν μια μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με
σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη διευθέτηση) για να εξασφαλίζουν όλα μαζί μια ακριβώς
καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μια από τις κλάσεις του κεφαλαίου 84 ή του κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται
στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.

5 . Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία « μηχανές» καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές
επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΙΏΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1 . Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό :

α) οι μυλόπετρες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του κεφαλαίου 68·
6) οι συσκευές, μηχανές, μηχανικές επινοήσεις (π.χ. αντλίες) και τα μέρη αυτών, από κεραμευτικά προϊόντα (κεφάλαιο 69)·

γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (κλάση 70.17). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (κλάσεις 70.19 ή 70.20)·
δ) τα είδη των κλάσεων 73.21 ή 73.22, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81)·

ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της κλάσης 85.08 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της κλάσης
85.09·

ζ) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (κλάση 96.03).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα
στις κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24, από τη μία μεριά, και στις κλάσεις 84.25 μέχρι 84.80, από την άλλη, κατατάσσονται στις κλάσεις
84.01 μέχρι 84.24.
Εντούτοις :
— δεν υπάγονται στην κλάση 84.19 :

α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (κλάση
84.36)·

β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (κλάση 84.37)·
γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (κλάση 84.38)·

δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες
(κλάση 84.51)·

ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της
θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.
— δεν υπάγονται στην κλάση 84.22 :

α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (κλάση 84.52)·
β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της κλάσης 84.72.

3 . Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην κλάση 84.56, από τη μία μεριά, και
στις κλάσεις 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61 , 84.64 ή 84.65, από την άλλη, κατατάσσονται στην κλάση 84.56.
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4. Υπάγονται στην κλάση 84.57 μόνο οι μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων (άλλες από τους τόρνους) που μπορούν να
πραγματοποιήσουν διάφορους τύπους επεξεργασιών, είτε:

α) με αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από ένα απόθεμα σύμφωνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας (κέντρα επεξεργασίας)·
6) με αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων επεξεργασίας που κατεργάζονται ένα τεμάχιο σε
σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης),
ή

γ) με αυτόματη μεταφορά του για κατεργασία τμήματος σε διάφορες μονάδες επεξεργασίας (μηχανές με πολλαπλούς σταθμούς).
5. Α) Θεωρούνται ως «αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 84.71 :
α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν :

1 ) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την
εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων,
2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή,
3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και
4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω
λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας·

6) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστάνουν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα,
όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό·

γ) οι υβριδικές (μεκτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικά
στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.

Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορεί να παρουσιάζονται με μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο
αριθμό χωριστών μονάδων, που είναι τοποθετημένες η καθεμία μέσα στο δικό της περίβλημα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί
μέρος του πλήρους συστήματος κάθε μονάδα που συγκεντρώνει ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) που μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε απευθείας είτε μέσω μιας ή περισσοτέρων άλλων μονάδων·
β) που είναι ειδικά κατασκευασμένη ως μέρος τέτοιου συστήματος (πρέπει, ιδίως, εφόσον δεν πρόκειται για μονάδα παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας, να μπορεί αυτή να δέχεται ή να παρέχει στοιχεία σε μορφή —κώδικα ή σημάτων— που να μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από το σύστημα).

Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι μονάδες του είδους αυτού υπάγονται επίσης στην κλάση 84.71 .

Οι μηχανές που ενσωματώνουν αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή που εργάζονται σε συνδυασμό με μια τέτοια
μηχανή και εκτελούν ειδικό έργο αποκλείονται από την κλάση 84.71 . Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται στην αντίστοιχη με το έργο
αυτό κλάση ή, αν δεν υπάρχει, σε υπολειμματική κλάση.

6. Υπάγονται στην κλάση 84.82 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η
μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1 % από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά
αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0,05 χιλιοστόμετρα.
Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην κλάση 73.26.
7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του
τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια
κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η κυρία χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση 84.79.

Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην κλάση 84.79 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στριψίματος των
κλώνων, κατασκευής κορδονωμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.

Σημείωση διάκρισης

1 . Η διάκριση 8482.40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5
χιλιοστόμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι
στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνι
κούς αντιδραστήρες :

84.01

||

Αριθ. L 198/327

8401.10

— Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων: Πυρηνικοί αντιδραστήρες

8401.20

— Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους

8401.30

— Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί

8401.40

— Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων

Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική
θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε
χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»:

84.02

— Ατμολέβητες:

||

8402.11

— — Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 ί

8402.12

— — Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 (

8402.19

||

8402.20

— Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»

8402.90

— Μέρη

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 84.02 :

84.03

\

8403.10

— Λέβητες

8403.90

— Μέρη

Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 84.02 ή 84.03 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης
θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυ
κνωτές ατμομηχανών :

84.04

8404.10

— Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των κλάσεων 84.02 ή 84.03

8404.20

— Συμπυκνωτές ατμομηχανών

8404.90

— Μέρη

Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρι
σμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με
τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους :

84.05

\

Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί λέβητες

8405.10

— Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς ης 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

8405.90

— Μέρη

Ατμοστρόβιλοι :

84.06

— Στρόβιλοι :

\

8406.11

Για την προώθηση πλοίων

8406.19

Άλλοι

8406.90

— Μέρη

Αριθ. L 198/328

Κλάση
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Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες

84.07

(κινητήρες εκρήξεως):
8407.10

— Κινητήρες για αεροσκάφη
— Κινητήρες για την προώθηση πλοίων :

8407.21

Εξωλέμβιου τύπου

8407.29

Άλλοι

— Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των οχημάτων του
κεφαλαίου 87 :

||
||
||

8407.31

— — Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3

8407.32

— — Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 50 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm3

8407.33

— — Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm3

8407.34
8407.90

— Άλλοι κινητήρες

Εμβολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με συμπίεση (κινητήρας ντήζελ ή ημι-ντήζελ):

84.08

||
li
li

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm3

8408.10

— Κινητήρες για την προώθηση πλοίων

8408.20

— Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχημάτων του κεφαλαίου 87

8408.90

— Άλλοι κινητήρες

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων

84.09

84.07 ή 84.08 :
8409.10

— Κινητήρων για αεροσκάφη
- Άλλα :

8409.91

Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με

ηλεκτρικούς σπινθήρες

li

8409.99

Άλλα

Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών :

84.10

— Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί :

li

8410.11

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 RW

8410.12

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 RW

8410.13

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW

8410.90

84.11

— Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου :
— Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως :

-

8411.11

Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN

8411.12

— Συσκευές προώθησης διά στροβίλου:
8411.21

— — Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 RW

8411.22

— Άλλοι στρόβιλοι δι* αερίου :
8411.81

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 RW

8411.82

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW

— Μέρη :

\\

8411.91

— — Στροβίλων δι' αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης διά στροβίλου

8411.99

^ - Άλλα
>

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές

84.12
8412.10

— Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση
— Κινητήρες υδραυλικοί :

8412.21

Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)

8412.29

Άλλοι

— Κινητήρες δι' αέρος :
8412.31

\

8412.39

— — Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)
Άλλοι

8412.80

— Άλλοι

8412.90

— Μέρη

Αντλίες γία υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών :

84.13

— Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν τέτοια διάταξη :

li

8413.11

Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς
αυτοκινήτων ή τα συνεργεία

8413.19

Άλλες

8413.20

— Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρίσεων 8413.11 ή 8413.19

8413.30

— Αντλίες καυσίμου, λαδιού ή υγρού ψύξεως για κινητήρες με ανάφλεξή με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με
συμπίεση

8413.40

— Αντλίες σκυροδέματος

8413.50

— Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες

8413.60

— Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες

8413.70

— Άλλες φυγόκεντρες αντλίες

Αριθ. L 198/330

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών:

||

8413.81

Αντλίες

8413.82

Ανυψωτές υγρών
— Μέρη :

II

II

8413.91
8413.92

84.14

\
\

Αντλιών

— — Ανυψωτών υγρών

Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες
που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο :
8414.10

— Αντλίες κενού

8414.20

— Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες

8414.30

— Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς

8414.40

— Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να ρυμουλκηθούν
— Ανεμιστήρες :

8414.51

— — Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό
κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W

||

I

\

8414.59

Άλλοι

8414.60

— Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm

8414.80

- Άλλοι

8414.90

— Μέρη

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 :

84.15

8415.10

— Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα
— Άλλες :

II
||
Il
||

8415.81

Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου

8415.82

Άλλες, με ψυκτική διάταξη

8415.83

Χωρίς ψυκτική διάταξη

8415.90

— Μέρη

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 μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες

84.16

διατάξεις :

||

8416.10

— Καυστήρες υγρών καυσίμων

8416.20

— Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

8416.30

— Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοι τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι
μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις

8416.90

— Μέρη

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη

84.17

ηλεκτρικοί :

\\
Il
li
li

8417.10

— Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων

8417.20

— Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας

8417.80

- Άλλοι

8417.90

— Μέρη

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του
ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες για θέρμανση, άλλες από τις μηχανές και

84.18

συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 84.15 :
8418.10

— Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες
— Ψυγεία οικιακού τύπου :

8418.21
8418.22
8418.29

Με συμπίεση

— — Με απορρόφηση, ηλεκτρικά
Άλλα

8418.30

— Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 1

8418.40

— Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 1

8418.50

— Άλλα κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα για την παραγωγή ψύχους

— Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες για θέρμανση :
8418.61

— — Συγκροτήματα με συμπίεση, στα οποία ο συμπυκνωτής αποτελείται από διάταξη για την εναλλαγή της
θερμότητας

8418.69

Άλλα

— Μέρη :
8418.91

Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους

8418.99

Άλλα

Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό για την επεξεργασία υλών με
μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως για τη θέρμανση, το ψήσιμο, το
καβούρδισμα, την απόσταξη, τη διύλιση, την αποστείρωση, την παστερίωση, τον κλιβανισμό, το
στέγνωμα, την εξάτμιση, το ράντισμα, τη συμπύκνωση ή την ψύξη, άλλες από τις οικιακές
συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης :

84.19

— Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης :
8419.11

Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο

8419.19

Άλλοι

8419.20

— Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων

Aρι3. L 198/332

Κλάση
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Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Στεγνωτήρες :

li

8419.31

8419.32

li

8419.39

Για γεωργικά προϊόντα

— — Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια
Άλλο ι

8419.40

— Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση

8419.50

— Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας

8419.60

— Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλλων αερίων
— Άλλες συσκευές και διατάξεις :

li
||
li

8419.81

Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων

8419.89

Άλλες

8419.90

84.20

— Μέρη

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα

μηχανήματα αυτά :
8420.10

— Καλάνδρες και έλαστρα
— Μέρη :

li
li

8420.91
8420.99

Κύλινδροι
- - Άλλα

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες.
Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:

84.21

— Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες :

li
li

8421.11

— — Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος

8421.12

— — Σουρώστρες για ασπρόρουχα

8421.19

Άλλες

— Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:

li
Il

8421.21

— — Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών

8421.22

Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό

8421.23

Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς
σπινθήρες ή με συμπίεση

8421.29

Άλλες

— Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα ,των αερίων :
8421.31

Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξή με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση

8421.39

Άλλες

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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— Μέρη :

||
\\

8421.91

Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώτρες

8421.99

Άλλα

Μηχανές γιο το πλύσιμο των πιατικών. Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καθαρι
σμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον

84.22

πωματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων.

Μηχανές και συσκευες για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων. Μηχανές και συσκευές
για την εισαγωγή ανθρακικού οξέος στα ποτά :
— Μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών:
8422.11

l.\

8422.19

— — Οικιακού τύπου

Άλλες

8422.20

— Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων

8422.30

— Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών φιαλών,
κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων. Συσκευές για την εισαγωγή ανθρακικού οξέος στα ποτά

8422.40

— Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων

8422.90

— Μέρη

Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται 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 ος ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά :

84.23

8423.10

— Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής
χρήσεως

8423.20

— Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων

8423.30

— Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων
— Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως :

\

8423.81

Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 1ι§

8423.82

Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 R Β αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000

8423.89

Άλλες

8423.90

Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών
ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με
πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο,
ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως :

84.24

I

— Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως

8424.10

— Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι

8424.20

— Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές

8424.30

— Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως
— Άλλες συσκευές:

\
!
!

I
L

8424.81

Για τη γεωργία ή την κηπουρική
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Άλλες

— Μέρη

Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι εν γένει :

84.25

— Πολύσπαστα :

\

8425.11

Με ηλεκτρικό κινητήρα

\

8425.19

Άλλα

8425.20

— Βαρούλκα που εξασφαλίζουν την άνοδο και κάθοδο κλουβιών ή κρεμαστών κάδων μέσα στα φρεάτια των
ορυχείων. Βαρούλκα ειδικά κατασκευασμένα για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος
— Άλλα βαρούλκα. Εργάτες :

8425.31
8425.39

— — Με ηλεκτρικό κινητήρα
Άλλα

— Γρύλοι εν γένει :
8425.41

\

8425.42
8425.49

84.26

Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία

— — Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί
Άλλοι

Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέ
φυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα
φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί :
— Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία
αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών :

li

\

8426.11
8426.12

— — Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα

Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατό

πιση υλικών

li

8426.19

Άλλα

8426.20

— Γερανοί με πυργίσκο

8426.30

— Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες
— Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες:

Il

8426.41
8426.49

Πάνω σε ελαστικούς τροχούς
— — Άλλες

— Άλλες μηχανές και συσκευές:

li

8426.91
8426.99

84.27

— — Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα
Άλλες

Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα
με διάταξη ανυψώσεως :

Il

8427.10

— Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα
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8427.20

— Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα

8427.90

— Άλλα τροχοφόρα φορεία

'Αλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ.
ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι):

84.28

8428.10

— Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου

8428.20

— Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα
— Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα:

8428.31

\\

\

— — Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες

8428.32

Άλλες, με κάδο

8428.33

Άλλες, με ταινία ή ιμάντα

8428.39

Άλλες

8428.40

— Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα πεζοδρόμια

8428.50

— Ωθητήρες βαγονιών ορυχείων (μπερλινών), διατάξεις μεταγωγής από μία γραμμή σε άλλη τροχοφόρων
φορείων, συσκευές για την αιώρηση και ανατροπή βαγονιών, μπερλινών κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις
μετακίνησης υλικού κυλιόμενου πάνω σε σιδηροτροχιά

8428.60

— Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορείς-ελκυστή
ρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους

8428.90

— Άλλες μηχανές και συσκευές

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες
δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και

84.29

οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα :
— Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers):

l

8429.11

Με ερπύστριες

8429.19

Άλλες

8429.20

— Ισοπεδωτήρες

8429.30

— Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)

8429.40

— Συμπιεστές και οδοστρωτήρες

— Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές :

l

8429.51

Φορτωτές και φορτωτές- φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης

8429.52

Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360°

8429.59

Άλλα

Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση,
εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασσαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασσάλων.

84.30

Εκχιονιστήρες :
8430.10

— Πασσαλομπήχτες και μηχανές για την εκρίζωση των πασσάλων

8430.20

— Εκχιονιστήρες
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— Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σηράγγων ή των στοών:
8430.31
843039

— — Αυτοπροωθούμενες
Άλλες

— Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει :

II
II

8430.41
8430.49

8430.50

— — Αυτοπροωθούμενες
Άλλες

— Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες

— Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες :
8430.61

II
II

8430.62

8430.69

— — Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση
Αναμοχλευτήρες
— — Άλλες

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των
κλάσεων 84.25 μέχρι 84.30 :

84.31

8431.10

— Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 84.25

8431.20

— Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 84.27
— Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 84.28 :

8431.31
8431.39

— — Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες
Άλλα

— Για μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 84.26, 84.29 ή 84.30 :

II
II

8431.41

Καδίσκοι, κάδοι, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες

8431.42

— — Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (&η£ΐC<1οζεΓS)

8431.43

Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρίσεων 8430.41 ή 8430.49

8431.49

Άλλα

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 του
εδάφους των αθλητικών γηπέδων, με ή χωρίς χλόη :

84.32

8432.10

— Άροτρα

— Βολοκόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια και εργα
λεία διβολίσματος :

II

II

8432.21

Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές)

8432.29

Άλλα

8432.30

— Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης

8432.40

— Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων

8432.80

— Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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8432.90
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— Μέρη

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 84.37 :

84.33

— Κουρευτικές μηχανές χόρτου :

li
||
||

8433.11
8433.19

— — Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο
Άλλες

8433.20

— Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα

8433.30

— Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων

8433.40

— Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής

— Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα :

||
||
\
\

\

8433.51

Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

8433.52

Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα

8433.53

— — Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων

8433.59

8433.60

— Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων

8433.90

— Μέρη

Αρμεχτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας :

84.34

\
\

8434.10

— Αρμεχτικές μηχανές

8434.20

— Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας

8434.90

— Μέρη

Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή
κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών :

84.35

\

Άλλες

8435.10

— Μηχανές και συσκευές

8435.90

— Μέρη

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 οι εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες πτηνοτροφίας :

84.36

8436.10

— Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα
— Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτήρες και αναθρε
πτήρες :

8436.21

||

II

Εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες

8436.29

— — Άλλες

8436.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές
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Αριθ. L 198/338

Κώδικας

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

I

20 . 7 . 87

— Μέρη :
8436.91
8436.99

— — Γιο μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας
Άλλα

Μηχανές γιο το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές
και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από
τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα :

84.37

II

8437.10

— Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων

8437.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές

8437.90

— Μέρη

Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό,
για τη παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και
συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών

84.38

λαδιών ή λιπών :

II

8438.10

— Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοκοιία ή την παρασκευή ζυμαρικών

II

8438.20

— Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας

8438.30

— Μηχανές και συσκευές για τη σακχαροποιία

8438.40

— Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία

8438.50

— Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων

8438.60

— Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών

8438.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές

8438.90

— Μέρη

II
II
II

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 :

84.39

II
II

8439.10

— Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη

8439.20

— Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του χαρτονιού

8439.30

— Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού
— Μέρη :

8439.91

II
84.40

8439.99

\

— — Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη
Άλλα

Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων :
8440.10

— Μηχανές και συσκευές

8440.90

— Μέρη
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E.Σ.

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου :

84.41

\\
||

Αριθ. L 198/339

8441.10

— Μηχανές κοπής

8441.20

— Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων

8441.30

— Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τυμπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο
από τη χύτευση

8441.40

— Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι

8441.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές

8441.90

— Μέρη

Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65)
για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή
κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων
εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι
και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα
για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα):

84.42

8442.10

— Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφησης

8442.20

— Μηχανές, συσκευές και υλικό για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έστω
και με διάταξη χύτευσης

I

8442.30

— Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικό

8442.40

— Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού

8442.50

— Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα
εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ.
λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα)

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης και οι βοηθητικές μηχανές αυτών :

84.43

— Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset):
8443.11

Που τροφοδοτούνται με πηνία

8443.12

Που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 χ 36 επί ή λιγότερο [όφσετ (offset) γραφείου]

8443.19

Άλλες

— Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξαίρεση μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές:
8443.21

Που τροφοδοτούνται με πηνία

8443.29

Άλλες

8443.30

— Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές

8443.40

— Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές

8443.50

— Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης

8443.60

— Βοηθητικές μηχανές

8443.90

— Μέρη

4
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8444.00
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Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας), τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον
τεμαχισμό των συνθετιτικών 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 νημάτων για να
χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των κλάσεων 84.46 ή 84.47 :

84.45

— Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών :

II
«

\I
II

I

8445.11

— — Λαναρίσματος (λανάρια)

8445.12

Χτενίσματος (ξάντρες)

8445.13

— — Πάγκοι με αξονίσκους

8445.19

Άλλες

8445.20

— Μηχανές για το κλώσιμο των υφαντικών υλών

8445.30

— Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών

8445.40

— Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή για το ξετύλιγμα των
υφαντικών υλών

II

8445.90

84.46

— Άλλες

Αργαλειοί για ύφανση :
8446.10

— Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 cm

— Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, με σαΐτες :
8446.21

Με κινητήρα

8446.29

Άλλοι

8446.30

— Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, χωρίς σαΐτες

Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τουλιών, δαντελών κάθε
είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουφών :

84.47

— Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικοί :
8447.11

— — Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 ΠΙΠΊ

*

8447.12

Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 ΠΙΠΊ

8447.20

— Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο

8447.90

- Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Περιγραφή εμπορευμάτων
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Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 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 εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια 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):

84.48

— Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 :
8448.11

\\

8448.19
8448.20

— — Ρατιέρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις J3CςU8ΐ·ά. Μηχανισμοί για τον περιορισμό τη
διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλύκωμα των χαρτονιών μετά τη διάτρηση
Άλλες

— Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους
— Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:

8448.31

li

Επενδύσεις λαναριών

8448.32

— — Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών

8448.33

— — Αξονίσκοι και τα πτερύγια τους, δακτύλιοι και δρομείς

8448.39

Άλλα

— Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:
8448.41

Σαΐτες

8448.42

Χτένια, μιτάρια και πλαίσια μιταριών

8448.49

Άλλα

— Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών
ή συσκευών τους :
J

84.49

8448.51

Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων

8448.59

Άλλα

8449.00

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα 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 (καλούπια) πιλοποιίας
Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος :

84.50

— Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10
8450.11
8450.12

8450.19

I

Μηχανές εντελώς αυτόματες

— — Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη σουρώστρα
Άλλες

8450.20

— Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 Ιίβ

8450.90

— Μέρη

Αριθ. L 198/342
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Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της κλάσης 84.50) για το πλύσιμο, το καθάρισμα,
το σούρωμα, 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
διαπότιση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την
επικάλυψη των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκεύη
καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινοτάπητας (linolέum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα,
δίπλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων :

84.51

8451.10

— Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα
— Μηχανές στεγνώματος :

||
\\
||
||
Il
Il
Il

8451.21

Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

8451.29

Άλλες

8451.30

— Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης

8451.40

— Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή

8451.50

— Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίπλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων

8451.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές

8451.90

— Μέρη

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 ραπτομηχα
νές :

84.52

8452.10

— Ραπτομηχανές οικιακού τύπου
— Άλλες ραπτομηχανές :

Il
||
||

8452.21

Αυτόματες μονάδες

8452.29

Άλλες

8452.30

— Βελόνες για ραπτομηχανές

8452.40

— Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους

8452.90

— Άλλα μέρη ραπτομηχανών

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για
την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες
από τις ραπτομηχανές :

84.53

li
||
li

8453.10

— Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά

8453.20

— Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων

8453.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές

8453.90

— Μέρη

Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και
μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια :

84.54

\\

8454.10

— Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα

8454.20

— Μήτρες χελωνών και κουτάλες χυτηρίου
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8454.30

— Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων

8454.90

— Μέρη

Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών :

84.55
8455.10

— Έλαστρα για σωλήνες

— 'Αλλα έλαστρα:

li

8455.21

Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή και ψυχρή έλαση

8455.22

Έλαστρα για ψυχρή έλαση

8455.30

— Κύλινδροι ελάστρων

8455.90

— Άλλα μέρη

Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ ( lazer) ή άλλη

84.56

δέσμη φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με
δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος:

·»

8456.10

— Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων

8456.20

— Που λειτουργούν με υπερήχους

8456.30

— Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση

8456.90

- Άλλες

Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την
κατεργασία των μετάλλων :

84.57

\

8457.10

— Κέντρα μονάδων επεξεργασίας

8457.20

— Μηχανές σταθερής θέσης

8457.30

— Μηχανές πολλαπλών θέσεων

Τόρνοι που εργάζονται αφαιρώντας μέταλλο :

84.58

— Τόρνοι οριζόντιοι :
8458.11

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8458.19

Άλλοι

— Άλλοι τόρνοι :
8458.91

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8458.99

Άλλοι
/

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες) διάτρησης,
ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας, εκγλυφής, διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών
σπειρωμάτων των μετάλλων με αφαίρεση ύλης, άλλες από τους τόρνους της κλάσης 84.58 :

84.59

8459.10

— Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες

Αριθ. L 198/344
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— Άλλες μηχανές διάτρησης :

||

8459.21

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8459.29

Άλλες
— Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας :

\\
\

. 8459.31
8459.39

8459.40

— — Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου
Άλλες
— Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας
— Μηχανές εκγλυφής, σε υποστήριγμα:

8459.51
8459.59

— — Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου
Άλλες

— Άλλες μηχανές εκγλυφής:

I
>

8459.61

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8459.69

Άλλες

8459.70

— Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων

Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλέπτυνση, τη
διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατεργασία των
μετάλλων, των φρυγμένων μεταλλικών καρβιδίων 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 :

84.60

— 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 ΠΙΠΊ :
8460.11
8460.19

— — Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου
Άλλες

— Άλλες μηχανές για τη διόρθωση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να
γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 ΠΙΠΊ :

li

8460.21

— — Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8460.29

— — Άλλες

— Μηχανές για το ακόνισμα :

li
li
li
li

8460.31

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8460.39

Άλλες

8460.40

— Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο

8460.90

— Άλλες

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Μηχανές πλανίσματος, μέγκενες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, ενστίξεως, κοπής οδοντωτών
τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος
και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου, φρυγμένα μεταλλικά καρβίδια
ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :

84.61

li
Il
li
\\
||
Il

Αριθ. L 198/345

8461.10

— Μηχανές πλανίσματος

8461.20

— Μέγκενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής

8461.30

— Μηχανές ενστίξεως

8461.40

— Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών

8461.50

— Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος

8461.90

- Άλλες

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)

84.62

κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, πλανίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγμα

τος 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) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους
— Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως
ισιώματος ή πλανίσματος :

•

8462.21

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8462.29

Άλλες

— Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδίσματος, άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν
τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος :

I

8462.31

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8462.39

Άλλες

— Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει,
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και
ψαλιδίσματος :

I

8462.41

Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8462.49

Άλλες
— Άλλες :

I
\

8462.91
8462.99

I

l

Άλλες

'Αλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων, των φρυγμένων μεταλλικών καρβιδίων
ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη :

84.63

\

— — Υδραυλικές πρέσες

8463.10

— Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθορισμένη μορφή, συρμάτων ή παρόμοιων

8463.20

— Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με κύλισμα ή έλαση

8463.30

— Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρματος

8463.90

- Άλλες
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευτικών προϊόντων, του σκυροδέμα
τος, του αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για γην κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση

84.64

γυαλιού :
8464.10

— Μηχανές πριονίσματος

8464.20

— Μηχανές για την εκλέπτυνση ή το γυάλισμα

8464.90

- Άλλες

Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάρφωμα, θηλύκωμα,
συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγησης) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του
κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών :

84.65

8465.10

— Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ
των επεξεργασιών αυτών
- 'Αλλες :

\
\
\

8465.91

Μηχανές πριονίσματος

8465.92

Μηχανές λείανσης ή πλανίσματος. Μηχανές εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας ή ράβδωσης

8465.93

— — Μηχανές για την εκλέπτυνση, την επεξεργασία με κίσηρη ή τη στίλβωση

8465.94

— — Μηχανές τοξοειδούς κάμψεως ή συναρμολόγησης

8465.95

li
li

8465.96

8465.99

— — Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα
Άλλες

Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές
των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν τα
τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης,
οι διαιρετικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-ερ
γαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων :

84.66

\\

Μηχανές διάτρησης ή εντομής

8466.10

— Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης

8466.20

— Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία

8466.30

— Διατάξεις διαιρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία
- Άλλα :

li
li
li
Il

8466.91

Για μηχανές της κλάσης 84.64

8466.92

Για μηχανές της κλάσης 84.65

8466.93

Για μηχανές των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61

8466.94

Για μηχανές των κλάσεων 84.62 ή 84.63

Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα ή με ενσωματωμένο κινητήρα, άλλον από τον

84.67

ηλεκτρικό, για χρήση με το χέρι :
— Με συμπιεσμένο αέρα:
8467.11

Περιστροφικά (έστω και κρουστικά)

8467.19

Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Άλλα εργαλεία:
8467.81

Αλυσοπρίονα

8467.89

Άλλα

— Μέρη :

li

8467.91

Αλυσοπριόνων

8467.92

Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα

8467.99

Άλλα

Μηχανές και συσκευές γιο τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ικανότητα να
κόβουν, άλλες από εκείνες της κλάσης 85.15. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο,

84.68

για την επιφανειακή σκλήρυνση (θάψιμο):
8468.10

— Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι

8468.20

— Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο

8468.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές

8468.90

— Μέρη

Γραφομηχανές και μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων:

84.69
8469.10

— Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων
— Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές:

8469.21

Με 6άρος που δεν υπερβαίνει τα 12 Κβ, χωρίς τη θήκη

8469.29

Άλλες

- Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές:
8469.31
8469.39

— — Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 kg, χωρίς τη θήκη
Άλλες

Υπολογιστικές μηχανές. Λογιστικές μηχανές, αριθμητικά ταμεία, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομι
κών τελών σε φάκελα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που

84.70

φέρουν διάταξη υπολογισμού :
8470.10

— Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας
— Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές:

\

l

8470.21

Που φέρουν όργανο αποτύπωσης

8470.29

Άλλες

8470.30

— Άλλες υπολογιστικές μηχανές

8470.40

— Λογιστικές μηχανές

8470.50

— Αριθμητικά ταμεία

8470.90

— Άλλες

Αριθ. L 198/348
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Κώδικας

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

84.71

20 . 7 . 87

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή
οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιη
μένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού :
8471.10

— Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αναλογικές ή υβριδικές

8471.20

— Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές, που φέρουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον
μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας και, ανεξάρτητα από το αν συνδυάζονται ή όχι, μία μονάδα εισόδου και μία
μονάδα εξόδου

- Άλλες :
8471.91

\

8471.92

— — Μονάδες επεξεργασίας αριθμητικές, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και
μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα, ένα ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων : μονάδα μνήμης,
μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου

Μονάδες εισόδου ή εξόδου, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να

περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα, μονάδες μνήμης
8471.93

— — Μονάδες μνήμης, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος

8471.99

— — Αλλες

»

84.72

Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών,

μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής,

μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευες για το ξύσιμο των μολυβιών,
συσκευές για το τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων):

li

8472.10

— Πολύγραφοι

8472.20

— Μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων ή χάραξης των πλακών εκτύπωσης διευθύνσεων

8472.30

— Μηχανές για τη διαλογή, το δίπλωμα, την τοποθέτηση σε φάκελο ή ταινία ταχυδρομείου, μηχανές
ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικόλληση ή ακύρωση
ενσήμων

8472.90

84.73

- Άλλα

Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που
αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 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
— Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.70 :

li

||

8473.21

Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 8470.10, 8470.21 ή 8470.29

8473.29

Άλλα

8473.30

— Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.71

8473.40

— Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.72

Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα,
τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών
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 :

84.74

8474.10

— Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό ή το πλύσιμο

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Ε.Σ.

8474.20
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— Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την κονιοποίηση
— Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μάλαξη :

\\

8474.31

— — Μπετονιέρες και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέντου

8474.32

— — Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα

8474.39

Il

Άλλες

8474.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές

8474.90

— Μέρη

Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή
ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο
περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των

84.75

τεχνουργημάτων από γυαλί :
8475.10

— Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονι
κών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα

8475.20

— Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από
γυαλί

8475.90

— Μέρη

Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων,
ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων :

84.76

— Μηχανές :

\

8476.11

— — Που φέρουν διάταξη θέρμανσης ή ψύξης

8476.19

— — Άλλες

8476.90

— Μέρη

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

84.77

κεφάλαιο αυτό :
8477.10

— Μηχανές για χύτευση με έγχυση

8477.20

— Μηχανές εξώθησης (extrudeuses)

8477.30

— Μηχανές για χύτευση με φύσημα

8477.40

— Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση
— Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση :

I

\

8477.51

Για χύτευση ή την αναγόμωση των επισώτρων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων

8477.59

Άλλες

8477.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές

8477.90

— Μέρη

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή την μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζον
ται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό :

84.78

8478.10

— Μηχανές και συσκευές

8478.90

— Μέρη

Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ

84.79

βάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό :
8479.10

— Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες

8479.20

— Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των λαδιών ή λιπών, φυτικών σταθερών ή ζωικών

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 ψελλού

8479.40

— Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας

— "Αλλες μηχανές και συσκευές :

\

8479.81

Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μασουρίστρες για το τύλιγμα των
ηλεκτρικών καλωδίων

8479.82

Για την ανάμειξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοσκίνισμα, ιην ομογενοποίηση, τη
γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη

8479.89

Άλλες

8479.90

— Μέρη

Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις
μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις

84.80

πλαστικές ύλες :

li

8480.10

— Πλαίσια χυτηρίου

8480.20

— Βάσεις για μήτρες

8480.30

— Μοντέλα για μήτρες
— Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια:

8480.41
8480.49

— — Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

Άλλες

8480.50

— Μήτρες για το γυαλί

8480.60

— Μήτρες για τις ορυκτές ύλες
— Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:

li

8480.71

8480.79

— — Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση
Άλλες
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E.Σ.

Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή
παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές

84.81

δικλείδες :
8481.10

— Υποβιβαστές πίεσης

8481.20

— Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό ή συμπιεσμένου
αέρα

\\

8481.30

— Επιγλωτίδες και δικλείδες συγκράτησης

8481.40

— Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας

8481.80

— Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα

8481.90

— Μέρη

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες :

84.82

||

8482.10

— Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες)

8482.20

— Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμολογήσεις κώνων και κωνικών
κυλίνδρων

\

8482.30

— Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού

8482.40

— Ρουλεμάν με βελόνες

8482.50

— Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

8482.80

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν
— Μέρη :

8482.91

8482.99

Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες
— — Άλλα

Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι
στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι. Έδρανα και κουζινέτα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής.
Άξονες ελικωτοί με σφαιρίδια (μπίλιες) («βίδες με μπίλιες»). Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασια
στές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης.
Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συμπλέκτες
και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές :

84.83

8483.10

— Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλο
φόροι άξονες) και στρόφαλοι

\
\

8483.20

— Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν

8483.30

— Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζινέτα

8483.40

— Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση
της κίνησης. Άξονες ελικωτοί με σφαιρίδια (μπίλιες) («βίδες με μπίλιες»). Υποπολλαπλασιαστές, πολαπλα
σιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης

8483.50

— Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες

8483.60

— Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές

8483.90

— Μέρη

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέ
σεων που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες :

84.84

II
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8484.10

- Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες)

8484.90

- Αλλα

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 ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:

84.85

8485.10

— Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους

8485.90

- Αλλα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑ
ΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕ

ΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1 . Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό :

α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκοι για το ζέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με
ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζέσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και
που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του·
6) · τα τεχνουργήματα από γυαλί της κλάσης 70.1 1

γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του κεφαλαίου 94.
2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις κλάσεις 85.01 μέχρι 85.04, αφενός, και στις κλάσεις 85.11 , 85.12, 85.40, 85.41 ή 85.42,
αφετέρου, κατατάσσονται σ' αυτές τις πέντε τελευταίες κλάσεις.

Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δι* ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουν στην κλάση 85.04.
3 . Η κλάση 85.09 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως
για οικιακές χρήσεις :

α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρκετέζες, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμειξη τροφίμων, τις
συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος·
6) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάζουν
ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (κλάση 84.14), τις φυγόκεντρες σουρώστρες για
ασπρόρουχα (κλάση 84.21 ), τις μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών (κλάση 84.22), τις μηχανές για το πλύσιμο των ασπρορούχων
(κλάση 84.50), τις μηχανές για το σιδέρωμα (κλάσεις 84.20 ή 84.51 , ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνδρες ή όχι), τις
ραπτομηχανές (κλάση 84.52), τα ηλεκτρικά ψαλίδια (κλάση 85.08) και τις ηλεκτρο9ερμικές συσκευές (κλάση 85.16).
4. Θεωρούνται ως «τυπωμένα κυκλώματα», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 85.34, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση

πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικόλληση, ηλεκτροεναπόθεση, χάραξη) ή με την τεχνική

που λέγεται «σε στρώσεις», στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων

ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν' ανορθώνει, να
διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγά).

Ο όρος «τυπωμένα κυκλώματα» δεν καλύπτει τα κυκλώματα τα συνδυασμένα με στοιχεία άλλα από εκείνα που γίνονται κατά τη
διάρκεια της αποτύπωσης. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία επαφής μη τυπωμένα.
Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας
τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην κλάση 85.42.
5. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 85.41 και 85.42, θεωρούνται ως :
Α) «Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορς) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό» οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία
τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.
Β) « Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυναρμολογήσεις, ηλεκτρονικά»:

α) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, αντιστάσεις,
πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενισχυμένου
πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο·
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6) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο, πάνω στο ίδιο

μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) που γίνονται με την
τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, ολοκληρωμένα
μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περικλείουν επίσης
και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία·

γ) οι μικροσυναρμολογήσεις, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπές ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από
ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή ενεργητικά και παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι κλάσεις 85.41 και 85.42 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης
κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των κλάσεων 85.23 ή 85.24 εξακολουθούν να κατατάσσονται στις κλάσεις αυτές, έστω και αν
παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

85.01

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος :
8501.10

— Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W

8501.20

— Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W
— Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος :

8501.31
8501.32

— — Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 RW

8501.33

— — Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 RW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 RW

8501.34

— — Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 RW

8501.40

— Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί

— Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί :

II

8501.51

8501.52
8501.53

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W
— — Με Ίσχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 RW
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 RW

— Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες):
8501.61
8501.62

— — Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA

8501.63

— — Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA

8501.64

— — Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA

\

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί :

85.02

— Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με
συμπίεση (κινητήρες ντήζελ ή ημι-ντήζελ):

8502.11

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA

8502.12

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA
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20. 7 . 87

Κλάση

Κώδικας

li
85.03

Περιγραφή εμπορευμάτων
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8502.13
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Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA

8502.20

— Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με
σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

8502.30

— Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος

8502.40

— Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

8503.00

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων
85.01 ή 85.02

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία
αντίδρασης και αυτεπαγωγής :

85.04

8504.10

— Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης

— Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό :

\

8504.21

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA

8504.22

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA

8504.23

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 UVA

— Άλλοι μετασχηματιστές :
8504.31

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA

8504.32

Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA

8504.33

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA

8504.34

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 1ίVA

4

8504.40

— Μετατροπείς ρεύματος στατοί

8504.50

— Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής

8504.90

— Μέρη

Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά
από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατά
ξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρο
μαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης :

85.05

— Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση :

\

8505.11

Από μέταλλο

8505.19

Άλλοι

8505.20

— Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά

8505.30

— Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης

8505.90

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Αριθ. L 198/356
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85.06
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Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών :
— Με εξωτερικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 300 cm3 :

||

8506.11

Με διοξείδιο του μαγγανίου

8506.12

Με οξείδιο του υδραργύρου

8506.13

Με οξείδιο του αργύρου

8506.19

Άλλες

8506.20

— Με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 cm3

8506.90

— Μέρη

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με

85.07

τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα :

||
li

8507.10

— Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των εμβολοφόρων κινητήρων

8507.20

— Άλλοι συσσωρευτές με μόλυβδο

8507.30

— Με καδμιονικέλιο

8507.40

— Με σιδηρονικέλιο

8507.80

— Άλλοι συσσωρευτές

8507.90

— Μέρη

Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι :

85.08

\
||

8508.10

— Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιστροφικά

8508.20

— Πριόνια και εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια

8508.80

— Άλλα εργαλεία

8508.90

— Μέρη

Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση :

85.09

||
li

8509.10

— Απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες)

8509.20

— Παρκετέζες

8509.30

— Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κουζίνας

8509.40

— Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων. Συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών

8509.80

— Άλλες συσκευές

8509.90

— Μέρη

Ξυριστικές και κουρευτικές μηχανές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα :

85.10
8510.10

— Ξυριστικές μηχανές

8510.20

— Κουρευτικές μηχανές

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20. 7 . 87

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

8510.90

Αριθ. L 198/357

— Μέρη

Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η
ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρι
κές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή -θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ.
δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με

85.11

τους κινητήρες αυτούς :

li

li
li

8511.10

— Αναφλεκτήρες αφής

8511.20

— Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι

8511.30

— Διανομείς. Πηνία αφής

8511.40

— Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες

8511.50

— Άλλες γεννήτριες

8511.80

— Άλλες συσκευές και διατάξεις

8511.90

— Μέρη

Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 85.39),
υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού,
των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα :

85.12

I

8512.10

— Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα

8512.20

— Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης

8512.30

— Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης

8512.40

— Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού

8512.90

— Μέρη

Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής

85.13

ενέργειας, (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές
φωτισμού της κλάσης 85.12 :
-

8513.10

— Λυχνίες

8513.90

— Μέρη

Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που

85.14

λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστη

ρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:

8514.10

— Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση)

8514.20

— Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες

8514.30

— Άλλοι κλίβανοι

8514.40

— Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες

8514.90

— Μέρη

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να
κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με
ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (1&S£Γ) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους,
με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές
και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή φρυγμένων μεταλλικών

85.15

καρβιδίων :
— Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά:

II

8515.11

Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης

8515.19

Άλλες

— Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση :

||

8515.21

Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες

8515.29

Άλλες

— Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης
πλάσματος :
8515.31

I
I
I

8515.39

— — Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες
Άλλες

8515.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές

8515.90

— Μέρη

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, θέρμαν
σης τσιμπίδων κατσαρώματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος.
'Αλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από
εκείνες της κλάσης 85.45 :

85.16

8516.10

— 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:

8516.21

Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση

8516.29

Άλλες

— Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμωση ή για το στέγνωμα των χεριών:

\
\

I

\

851631

— — Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών

8516.32

Άλλες συσκευές για την κόμμωση

851633

Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών

8516.40

— Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος

8516.50

— Φούρνοι με μικροκύματα

8516.60

— Άλλοι φούρνοι. Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και
ψηστιέρες

C
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— Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές :

||
Il
li
||
\\

8516.71

Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού

8516.72

Φρυγανιέρες

8516.79

Άλλες

8516.80

— θερμαντικές αντιστάσεις

8516.90

— Μέρη

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι συσκευές τηλεπικοινωνίας με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια :

85.17

Il
li
||

8517.10

— Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών

8517.20

— Τηλέτυπα

8517.30

— Συσκευές μεταγωγής για την τηλεφωνία ή την τηλεγραφία

8517.40

— Άλλες συσκευές, για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια
— Άλλες συσκευές :

\
I

8517.81

— — Για την τηλεφωνία

8517.82

— — Για την τηλεγραφία

8517.90

— Μέρη

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια.
Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας.
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου :

85.18

8518.10

— Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους
— Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια :

\

\
\
\
\

8518.21

Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο

8518.22

Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο

8518.29

Άλλα

8518.30

— Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο

8518.40

— Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας

8518.50

— Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου

8518.90

— Μέρη

Συσκευές περιστροφής των δίσκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασετών και άλλες συσκευές
αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου :

85.19

8519.10

— Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίσματος ή κέρματος
— Άλλα ηλεκτρόφωνα :

8519.21

Χωρίς μεγάφωνο

8519.29

Άλλα
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— Συσκευές περιστροφής των δίσκων:
851931

Με αυτόματο μηχανισμό αλλαγής δίσκων

851939

Άλλες

8519.40

— Μηχανές για την υπαγόρευση
— Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου :

\I

8519.91

Με κασέτες

8519.99

Άλλες

Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη

85.20

αναπαραγωγής του ήχου :

II

8520.10

— Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

8520.20

— Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα

— Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες :

II

II

8520.31

— — Με κασέτες

8520.39

Άλλες

8520.90

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές :

85.21

II

— Άλλες

8521.10

— Με μαγνητικές ταινίες

8521.90

— Άλλες

Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των κλάσεων 85.19 μέχρι 85.21 :

85.22
8522.10

— Φωνογραφικοί αναγνώστες

8522.90

- Άλλα

Υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από

85.23

τα προϊόντα του κεφαλαίου 37 :
— Μαγνητικές ταινίες:

II

8523.11
8523.12

8523.13

II

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 ΠΙΠΊ
— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 ΠΙΠΊ αλλά δεν υπερβαίνει τα 6,5 ΠΙΠΊ
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6,5 ΠΙΠΊ

8523.20

— Μαγνητικοί δίσκοι

8523.90

- Άλλα

Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές,
γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την

85.24

κατασκευή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37 :

8524.10

— Δίσκοι για ηλεκτρόφωνα
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— Μαγνητικές ταινίες:
8524.21

li

8524.22

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 ΠΙΠΊ αλλά δεν υπερβαίνει τα 6,5 ΠΙΠΊ

8524.23

— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6,5 πιω

8524.90

- Άλλα

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση,
έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου.
Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση :

85.25

\\

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 πιπί

8525.10

— Συσκευές εκπομπής

8525.20

— Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης

8525.30

— Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές

85.26

ραδιοτηλεχειρισμού :
8526.10

— Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ)
- Άλλες :

8526.91

\

8526.92

Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας
— — Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και
συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή

85.27

συσκευή :
— Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλε
γραφία :

I

8527.11
8527.19

— — Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου
Άλλες

— Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του
τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που
μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία :
8527.21

— — Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου

8527.29

— — Άλλες

— Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να
δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία :

\

8527.31

— — Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου

8527.32

— — Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή
συσκευή

I

8527.39

Άλλες

8527.90

— Άλλες συσκευές

Αριθ. L 198/362

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μόνιτορ για βίντεο και οι
συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα ; με συσκευή
λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή των εικόνων :

85.28

||
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8528.10

- Έγχρωμες

8528.20

— Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων
85.25 μέχρι 85.28 :

85.29

8529.10

— Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τόπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα
είδη αυτά

8529.90

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):

85.30

Il

||

8530.10

— Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές

8530.80

— Άλλες συσκευές

8530.90

— Μέρη

Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρή
νες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή
πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των κλάσεων 85.12 ή 85.30 :

85.31

li

- Άλλα

8531.10

— Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές

8531.20

— Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους
(LΕD)

||

8531.80

— Άλλες συσκευές

8531.90

— Μέρη

Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι :

85.32
8532.10

— 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)

— Άλλοι σταθεροί πυκνωτές :

||

||
||
II
II
\\

Il

8532.21

Με ταντάλιο

8532.22

Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο

8532.23

Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση

8532.24

Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις

8532.25

Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη

8532.29

Άλλοι

853230

— Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι

8532.90

— Μέρη

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20. 7 . 87

Κλάση

Κώδικας

Aρι9. L 198/363

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα
ποτενσιόμετρα):

85.33

8533.10

— Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση
— Άλλες σταθερές αντιστάσεις:

\\

8533.21

Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

8533.29

Άλλες

— Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα) σε περιέλιξη :
8533.31

li

8533.39

— — Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W
Άλλες

8533.40

— Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα)

li

8533.90

— Μέρη

85.34

8534.00

Τυπωμένα κυκλώματα

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση
των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλω
μάτων, αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρι
σμού, ρευματολήπτες, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V : '

85.35

8535.10

— Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες
— Διακόπτες :

l

8535.21

Για τάση κατώτερη των 72,5 KV

8535.29

Άλλοι

8535.30

— Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος

8535.40

— Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού

8535.90

- Άλλα

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση
των ηλεκτρικών κυκλώματων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις
διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες,
υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί), κουτιά σύνδεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V :

85.36

8536.10

— Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες

8536.20

— Διακόπτες

8536.30

— Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων
— Ηλεκτρονόμοι :

I

8536.41

Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V

8536.49

Άλλοι

8536.50

— Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος

Aρι3. L 198/364

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

20. 7 . 87

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

— Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες :

li
||
\\

8536.61

Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί)

8536.69

Άλλες

8536.90

— Άλλες συσκευές

Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για

85.37

αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλα υποθέματα που φέρουν πολλές συσκευές των κλάσεων 85.35 ή
85.36, για το χειρισμό ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που
ενσωματώνουν όργανα και συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές αναστροφής της
κλάσης 85.17 :

li

8537.10

— Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V

8537.20

— Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων

85.38

85.35, 85.36 ή 85.37 :
8538.10

— Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της κλάσης 85.37 χωρίς τις συσκευές
τους

8538.90

- Άλλα

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 λαμπτήρες τόξου :

85.39

8539.10

— Είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι»

— Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων:

Il

8539.21

— — Αλογόνων, βολφραμίου

8539.22

Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V

8539.29

Άλλοι

— Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις ακτίνες :
8539.31

||

8539.39

— — Φθορισμού, θερμής καθόδου
Άλλοι

8539.40

— Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου

8539.90

— Μέρη

Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ.λυ
χνίες κάθε είδους κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές

85.40

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 συσκευές προβολής εικόνων βίντεο :

li

8540.11

Έγχρωμες

I

8540.12

— — Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/365

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

8540.20

— Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης
εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου

8540.30

— Άλλες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες

— Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνετρον, κλύστρον, σωλήνες προοδευτικών κυμάτων, καρκινο
τρόν), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που χειρίζονται με πλέγμα :

Il

8540.41

8540.42
8540.49

Μάγνετρον
— — Κλύστρον
Άλλες

— Άλλες λυχνίες, κάθε είδους :

||

8540.81
8540.89

— — Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή μεγέθυνσης
Άλλες

— Μέρη :

\

8540.91

— — Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών

8540.99

— — Άλλα

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 εκπομπής φωτός. Κρύσταλλοι
πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι :

85.41

8541.10

— Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εκπομπής φωτός

— Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες :

\
l

8541.21

Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W

8541.29

Άλλες

8541.30

— Θυρίστορ, διάκ και τριάκ, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις

8541.40

— Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και
συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός

8541.50

— Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό

8541.60

— Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι

8541.90

— Μέρη

Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις :

85.42

— Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα :

\

8542.11

Αριθμητικά

8542.19

Άλλα

8542.20

— Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

8542.80

- Άλλα

8542.90

— Μέρη

Αριθ. L 198/366

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαΐκων Κοινοτήτων

Κώδικας

li
||

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό :

85.43

\
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8543.10

— Επιταχυντές σωματιδίων

8543.20

— Γεννήτριες σημάτων

8543.30

— Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης

8543.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές

8543.90

— Μέρη

85.44

Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά 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 :
— Σύρματα για περιτύλιξη :

Il
li

8544.11

— — Από χαλκό

8544.19

Άλλα

8544.20

— Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί

8544.30

— Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα
μεταφορικά μέσα
— Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V :

8544.41

Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης

8544.49

Άλλοι

— Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V :

||
\\
li

8544.51

Που φέρουν τεμάχια σύνδεσης

8544.59

Άλλοι

8544.60

— Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V :

8544.70

— Καλώδια από οπτικές ίνες

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες
και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις :

85.45

— Ηλεκτρόδια :
8545.11

\\

— — Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους

8545.19

Άλλα

8545.20

— Ψήκτρες

8545.90

- Άλλα

85.46

Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση :
8546.10

— Από γυαλί

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κώδικας

Αριθ. L 198/367

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

8546.20

— Αχό κεραμικό

8546.90

— Άλλοι

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 σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί

85.47

εσωτερικά :

\\

8547.10

— Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό

8547.20

— Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες

||

8547.90

- Άλλα

85.48

8548.00

Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο αυτό

Αριθ. L 198/368
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ΤΜΗΜΑ XVII

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

1 . Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των κλάσεων 95.01 , 95.03 ή 95.08 ούτε τα διάφορα έλκηθρα με τις ονομασίες 1ιι §CS,
&ο&Sΐεί§1ιΐS και τα παρόμοια (κλάση 95.06).
2. Δεν θεωρούνται ως «μέρη» ή «εξαρτήματα», έστω και αν μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφορών :
α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάγονται στη δασμολογική κλάση της ύλης από την οποία
αποτελούνται ή στην κλάση 84.84), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρυμένο καουτσούκ (κλάση 40.16)·

6) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV ) και
τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

γ) τα είδη του κεφαλαίου 82 (εργαλεία)·
δ) τα είδη της κλάσης 83.06·

'

ε) οι μηχανές και συσκευές των κλάσεων 84.01 μέχρι 84.79, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των κλάσεων 84.81 ή 84.82 και,
εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της κλάσης 84.83 ·
ζ) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (κεφάλαιο 85)·
η) τα όργανα και συσκευές του κεφαλαίο 90·
9) τα είδη του κεφαλαίου 9 1 ·
ι) τα όπλα (κεφάλαιο 93)·

κ) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της κλάσης 94.05 *

λ) οι ψήκτρες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (κλάση 96.03).

3 . Σύμφωνα με την έννοια των κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα « μέρη» ή στα «εξαρτήματα» δεν καλύπτουν τα μέρη ή
εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα
μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικεύσεις δύο ή περισσοτέρων κλάσεων του τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην κλάση
που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.

4. Τα οχήματα αέρος που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οχήματα ξηράς θεωρούνται ως
οχήματα αέρος.
Τα αμφίβια αυτοκίνητα οχήματα θεωρούνται ως αυτοκίνητα οχήματα.
5 . Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτά :
α) του κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα)·

6) του κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος
και νερό·

γ) του κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να επικάθονται σε παραλίες ή
σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.

Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, σύμφωνα με
τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.

Το μόνιμο υλικό για γραμμές αεροτρένων, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές
σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αεροτρένων, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή
χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.
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Αριθ. L 198/369

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΠΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕ!)
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σημειώσεις
1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τους στρωτήρες από ξύλο ή από σκυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σκυρόδεμα για τις
κατευθυντήριες γραμμές των αεροτρένων (κλάσεις 44.06 ή 68.10)·
6) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της κλάσης 73.02 *

γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της κλάσης 85.30.
2. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 86.07 :

α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλίσματος), τα συμπαγή επίσωτρα, τα ασφαλιστικά στεφάνια ή
δακτύλιοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών *
6) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί των ατμαμαξών
γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιποκιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε είδους *
δ) οι ελατηριωτοί συγκρουστήρες, τα άγκριστρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτυχωτές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας *
ε) τα είδη του αμαξώματος.

3 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1 , υπάγονται κυρίως στην κλάση 86.08 :

α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προσκρουστήρες τέρματος και οι αψίδες
ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου *

6) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ισόπεδες διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι
. σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομη
χανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για
σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή
αεροδρόμια.

Κλάση

Κώδικας

Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς
συσσωρευτές :

86.01

8601.10

— Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού

8601.20

— Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές

Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιομεταφορικές :

86.02

Il

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

8602.10

— Σιδηροδρομικές μηχανές ντήζελ-ηλεκτρικές

8602.90

- Άλλες

Aρι3. L 198/370

Κλάση
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της κλάσης

86.03

86.04 :
8603.10

— Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού

li

8603.90

- Άλλα

86.04

8604.00

Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω
και αυτοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχα
νήματα για το παραγέμισμα των σιδηρογραμμών με έρμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των
γραμμών, οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραιζίνες)

86.05

8605.00

Οχήματα επιβατών, σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομι
κές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 86.04)
Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές :

86.06
8606.10

— Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια

8606.20

— Βαγόνια ισόθερμα, βαγόνια-ψυγεία, άλλα αχό εκείνα της διάκρισης με 8606.10

8606.30

— Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα των διακρίσεων 8606.10 ή 8606.20
- Άλλα :

8606.91

Καλυμμένα και κλειστά

8606.92

Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 cm (ανατρεπόμενα)

8606.99

- - Άλλα

Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές :

86.07

— Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών, άξονες και τροχοί, και τα μέρη
τους :

li

8607.11

Φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών έλξης

8607.12

Άλλα φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών

8607.19

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη
— Φρένα και τα μέρη τους :

li

8607.21

Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους

8607.29

Άλλα

860730

— Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριωτοί συγκρουστήρες, και τα μέρη τους
- Άλλα :

8607.91

Για σιδηροδρομικές μηχανές

li

8607.99

Άλλα

86.08

8608.00

Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμ
βάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηρο
δρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές
εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους
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Κλάση

86.09

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

8609.00

Αριθ. L 198/371

Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμε
νές και τα εμπορευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή
περισσότερα μεταφορικά μέσα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 198/372
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε σιδηροτροχιές.
2. Ως ελκυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως
για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που
επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, "σπόρων, λιπασμάτων κλπ.

3 . Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλάμο για τον οδηγό, υπάγονται στις κλάσεις 87.02 μέχρι 87.04 και όχι στην
κλάση 87.06.
4. Η κλάση 87.12 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην κλάση 95.01 .

Κλάση

Κώδικας

Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 87.09):

87.01

I
I

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

8701.10

— Ελκυστήρες χειροδηγούμενοι

8701.20

— Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα

8701.30

— Ελκυστήρες με ερπύστριες

8701.90

- Αλλοι

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένων του

87.02

οδηγού :

I
li

8702.10

— Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημι-ντήζελ)

8702.90

- Άλλα

Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη
μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβάνονται και τα

87.03

οχήματα του τύπου «&ΓG3R» και τα αγωνιστικά οχήματα :
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
— Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες :

li
li
li

8703.21

Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm3

8703.22

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm3

8703.23

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm3

8703.24

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3 000 cm3
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/373

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

— Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημι-ντήζελ):
8703.31
8703.32

li
.

— — Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm3

Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm3

8703.33

— — Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm3

8703.90

- Άλλα

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων :

87.04
8704.10

— Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο
— Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημι-ντήζελ):

\\
\\

8704.21

— — Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 1

8704.22

— — Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 ί αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 1

β

8704.23

Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 1

— Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες :
8704.31

Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 1

8704.32

Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 ί

8704.90

— Άλλα

Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη
μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα
φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυ
τοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα

87.05

ακτινολογικά εργαστήρια!:

87.06

8705.10

— Φορτηγά-γερανοί

8705.20

— Αυτοκίνητα πύργοι γεωτρήσεων (derricks) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους

8705.30

— Πυροσβεστικά οχήματα

8705.40

— Φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες)

8705.90

- Άλλα

8706.00

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, με τον κινητήρα τους

Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, στα οποία περιλαμβάνο

87.07

νται και οι θάλαμοι οδήγησης :
8707.10

— Των οχημάτων της κλάσης 87.03

8707.90

- Άλλα

Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05 :

87.08
8708.10

— Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους
— Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):

\

8708.21

Ζώνες ασφαλείας

Αριθ. L 198/374

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

8708.29

Άλλα

— Φρένα και σεβρόφρενα και τα μέρη τους :

li

||
\\

8708.31

Προσαρμοσμένες επενδύσεις φρένων

8708.39

Άλλα

8708.40

— Κιβώτια ταχυτήτων

8708.50

— Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης

8708.60

— Άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους

8708.70

— Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους

8708.80

— Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)
%

— Άλλα μέρη και εξαρτήματα:
Ψυγεία

8708.91

||
li
li
li

8708.92

— — Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης

8708.93

Συμπλέκτες και τα μέρη τους

8708.94

— — Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως
Άλλα

8708.99

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστά
σια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις,
Οχήματα ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη

87.09

τους :

- Οχήματα :

||
li
87.10

8709.11

— — Ηλεκτρικά

8709.19

Άλλα

8709.90

— Μέρη

8710.00

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους
Μοτοσυκλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό
κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο. Πλάγια κιβώτια :

87.11

8711.10

— Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3

8711.20

— Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα
250 cm3

8711.30

— Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα
500 cm3

li
li

8711.40

— Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 500 cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα
800 cm 3

8711.50

— Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 800 επί3

8711.90

- Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Κλάση

87.12

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

8712.00

Αριθ. L 198/375

Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής
εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα

Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο

87.13

μηχανισμό προώθησης :

\\
\\

8713.10

— Χωρίς μηχανισμό προώθησης

8713.90

- Άλλα

Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 87.11 μέχρι 87.13 :

87.14

— Μοτοσυκλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):

li

8714.11

Σέλες

8714.19

Άλλα

8714.20

— Για αμαξάκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους
- Άλλα :

\

8714.91

Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους

8714.92

Ζάντες και ακτίνες

8714.93

Ομφαλοί (moyeux) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων
τροχών

8714.94

87.15

8714.95

Σέλες

8714.96

Ποδομοχλοί (πεντάλ) και μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους

8714.99

Άλλα

8715.00

Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντώ-πουσέττες) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους
Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα.
Τα μέρη τους :

87.16

l

— — Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο, και τα μέρη τους

8716.10

— Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)

8716.20

— Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις
— Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων :

8716.31
8716.39

— — Δεξαμενές
Άλλα

8716.40

— Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα

8716.80

— Άλλα οχήματα

8716.90

— Μέρη

Αριθ. ί 198/376
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88

ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα, πτερά σε σχήμα δέλτα (&ί1β$ delta) και άλλα
οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση :

88.01

8801.10

— Ανεμόπτερα και πτερά σε σχήμα δέλτα (&Η68 delta)

8801.90

- Αλλα

Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνο
νται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους :

88.02

— Ελικόπτερα :

l

8802.11

Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000

8802.12

Με βάρος χωρίς φορτίο πον υπερβαίνει τα 2 000 kg

8802.20

- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg

8802.30

— Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 kg αλλά δεν υπερβαίνει
τα 15 000 kg

I

8802.40

— Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 kg

8802.50

— Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους

Μέρη των συσκευών των κλάσεων 88.01 ή 88.02 :

88.03

I

88.04

8803.10

- Έλικες και έλικες ελικοπτέρων, και τα μέρη τους

8803.20

- Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους

8803.30

— Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων

8803.90

— 'Αλλα

8804.00

Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πηδαλιοχούμενα) και στροφόπτωτα (π>ίοο1ιιιί6§).Τα
μέρη και εξαρτήματά τους

Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την
προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την
εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους :

88.05

I

8805.10

— Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για
την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους

8805.20

— Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους
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Aρι9. L 198/377

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

Σημείωση

1 . Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφάρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυναρμολογημένα ή μη
συναρμολογημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβο
λίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην κλάση 89.06.

Κλάση

Κώδικας

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια
πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων :

89.01

. 8901.10

Il

89.02

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

— Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά
προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ)

8901.20

— Δεξαμενόπλοια

8901.30

— Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901.20

8901.90

— Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη
μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων

8902.00

Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση
των προϊόντων της αλιείας
Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και

89.03

κανό :
8903.10

— Πλοία φουσκωτά
- Άλλα :

8903.91

8903.92

\

8903.99

89.04

8904.00

I
89.06

— — Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή
Άλλα

Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά

Πλοία-φάροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοΐα
έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές. Εξέδρες
γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες :

89.05

\

Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα

8905.10

— Πλοία βυθοκόροι

8905.20

— Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες

8905.90

- Άλλα

8906.00

Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα
από εκείνα με κουπιά

Αριθ. L 198/378

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιβώτια, προσδετήρες πλοίων,

89.07

σημαντήρες και υφαλοδείκτες):

li
89.08

20. 7 . 87

8907.10

— Σχεδίες φουσκωτές

8907.90

- Άλλα

8908.00

Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση
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Αριθ. L 198/379

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΤΙΚΗΣ.
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑ Ο 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΤΙΚΗΣ.
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο (κλάση 40.16), από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο
(κλάση 42.04), από υφαντικές ύλες (κλάση 59.1 1)·
6) τα πυρίμαχα προϊόντα της κλάσης 69.03· τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της κλάσης 69.09 *

γ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν κατεργαστεί οπτικά, της κλάσης 70.09 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα
μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτήρα στοιχείων οπτικής (κλάση 83.06 ή κεφάλαιο 71)·
δ) τα είδη από γυαλί των κλάσεων 70.07, 70.08, 70.1 1 , 70.14, 70.15 ή 70.17·

ε) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και
τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·
ζ) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της κλάσης 84.13 * τις πλάστιγγες και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση
των προϊόντων που κατεργάζονται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθμά που παρουσιάζονται χωριστά (κλάση 84.23)· τις
συσκευές ανύψωσης ή χειρισμού (κλάσεις 84.25 μέχρι 84.28)· τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την κατεργασία του χαρτιού ή
χαρτονιού (κλάση 84.41)· τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου
πάνω στις μηχανές-εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαιρετικές με την ονομασία
«οπτικές»), της κλάσης 84.66 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις : π.χ. διόπτρες επικεντρωτικές, ευθυγραμμικές)· τις
υπολογιστικές μηχανές (κλάση 84.70)· τα όργανα υποβιβασμού της πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (κλώση 84.81)·
ι

η) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (κλάση 85.12)· τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της
κλάσης 85.13· τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή
σε σειρές υποθεμάτων του ήχου (κλάσεις 85.19 ή 85.20)· τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλές) (κλάση 85.22), τις συσκευές
ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης, τις συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (κλάση 85.26)· τα είδη με
την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» της κλάσης 85.39· τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 85.44·
θ) τους προβολείς της κλάσης 94.05·
ι) τα είδη του κεφαλαίου 95·

κ) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται·

λ) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. κλάση 39.23, τμήμα XV).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1 , τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του
κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες :
α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού ή των
κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις κλάσεις 84.85, 85.48 ή 90.33) υπάγονται στην εν λόγω κλάση οποιεσδήποτε και αν είναι οι
μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται*

Aρι8. L 198/380
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6) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες
μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας κλάσης (έστω των κλάσεων 90.10, 90.13 ή 90.31 ), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα

που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση που ταιριάζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών,
οργάνων ή συσκευών·

γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην κλάση 90.33 .
3 . Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο κεφάλαιο αυτό.
4. Η κλάση 90.05 δεν καλύπτει τις διόπτρες σκόπευσης για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διόπτρες για
μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (κλάση 90.13).

5 . Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην κλάση 90.13 και στην
κλάση 90.31 , κατατάσσονται στην τελευταία αυτή κλάση.
6. Η κλάση 90.32 περιλαμβάνει αποκλειστικά :

α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν υγροποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των
θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον
παράγοντα που ερευνάται *
6) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει
την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

Κλάση

Κώδικας

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλες από εκείνες 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 :

90.01

\

li
li

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

9001.10

— Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες

9001.20

— Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες

9001.30

— Φακοί επαφής

9001.40

— Φακοί για ματογυάλια από γυαλί

9001.50

— Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες

9001.90

- Άλλα

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 :

90.02

— Αντικειμενικοί :

\

9002.11

Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυν
σης ή σμίκρυνσης

9002.19

Άλλοι

9002.20

— Φίλτρα

9002.90

- Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20. 7 . 87

Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/381

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους :

90.03

— Σκελετοί :
9003.11

li

9003.19
9003.90

Από άλλες ύλες

— Μέρη

Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη :

90.04

li

— — Από πλαστικές ύλες

9004.10

— Ματογυάλια ηλίου

9004.90

- Άλλα

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

90.05

ραδιοαστρονομίας :

li
li

9005.10

— Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία

9005.80

— Άλλα όργανα

9005.90

— Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις)

Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και
σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση, με εξαίρεση τους
λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της κλάσης 85.39 :

90.06

9006.10

— Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης

9006.20

— Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ,
μικροφίς ή άλλες μικροφόρμες

9006.30

— Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την
ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης

9006.40

— Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση

— Άλλες φωτογραφικές μηχανές :
9006.51

— — Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35
mm

9006.52

— — Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 mm

9006.53

— — Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 πιω

9006.59

Άλλες

— 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»)

9006.62

Λαμπτήρες-φλας, κύβοι-φλας και παρόμοια

9006.69

Άλλα

Αριθ. L 198/382
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Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

\
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— Μέρη και εξαρτήματα:

li

9006.91

Φωτογραφικών μηχανών

9006.99

Άλλα

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής

90.07

ή αναπαραγωγής του ήχου :
- Μηχανές λήψης:
9007.11
9007.19

Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 mm ή για ταινίες διπλές 8 πιπί
— — 'Αλλες
— Μηχανές προβολής :

li

9007.21
9007.29

— — Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 πιπί
Άλλες

— Μέρη και εξαρτήματα :

\
li

9007.91
.

9007.92

— — Για μηχανές προβολής

Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης :

90.08

||
Il

Για μηχανές λήψης

9008.10

— Μηχανές προβολής διαφανειών (σλάιτς)

9008.20

— Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλων μικροφορμών, έστω και αν επιτρέπουν την
απόκτηση αντιγράφων

9008.30

— Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων

9008.40

— Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

9008.90

— Μέρη και εξαρτήματα

Συσκευές φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και συσκευές θερμοαντιγραφής :

90.09
•

— Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές :

li

9009.11

— — Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος)

9009.12

— — Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση
ενδιάμεσου υποθέματος (έμμεση μέθοδος)
— Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής :

. 9009.21

li
||
\\

Με οπτικό σύστημα

9009.22

— — Με επαφή

9009.30

— Συσκευές θερμοαντιγραφής

9009.90

— Μέρη και εξαρτήματα
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια (στα οποία περιλαμβάνονται
και οι συσκευές για την προβολή των σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων πάνω στις ευαισθητοποιημέ
νες επιφάνειες των ημιαγωγών υλικών), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο αυτό. Νεγκατοσκόπια. Οθόνες για προβολές :

90.10

||
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9010.10

— Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή
του φωτογραφικού χαρτιού σε κυλίνδρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί κάνω
σε κυλίνδρους από φωτογραφικό χαρτί

9010.20

— Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια

9010.30

— Οθόνες για προβολές

9010.90

— Μέρη και εξαρτήματα

Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη

90.11

κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή :

I

\

9011.10

— Μικροσκόπια στερεοσκοπικά

9011.20

— Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή

9011.80

— Άλλα μικροσκόπια

90 11.90

— Μέρη και εξαρτήματα

Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός :

90.12
9012.10

— Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικό και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός

9012.90

— Μέρη και εξαρτήματα

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού.
Λέιζερς (I&S6ΓS) άλλες από τις διόδους λέιζερ (ΐ3SβΓ>. Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό :

90.13

9013.10

— Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή
του τμήματος XVI

9013.20

— Λέιζερς (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ ( laser)

9013.80

— Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα

9013.90

— Μέρη και εξαρτήματα

Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές

90.14

ναυσιπλοΐας :

\

9014.10

— Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας

9014.20

— Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπολοΐα (άλλα από τις πυξίδες)

9014.80

— Άλλα όργανα και συσκευές

9014.90

— Μέρη και εξαρτήματα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 198/384

Κλάση

Κώδικας

Il
||
Il
90.16

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας,
υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες.
Τηλέμετρα :
9015.10

— Τηλέμετρα

9015.20

— θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα

9015.30

— Στάθμες

9015.40

— Όργανα και συσκευές εικονομετρίας

9015.80

— Άλλα όργανα και συσκευές

9015.90

— Μέρη και εξαρτήματα

9016.00

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 cg ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμό
νια, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης του
μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις και
μετρητές πάχους], που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό :

90.17

I
I

\

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

90.15

\\
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9017.10

— Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα

9017.20

- Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού

9017.30

— Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους

9017.80

— Άλλα όργανα

9017.90

— Μέρη και εξαρτήματα

Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα
οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθερα
πείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες :

90.18

— Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή
παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):

I
I

9018.11
9018.19
9018.20

— — Ηλεκτροκαρδιογράφοι
Άλλα

— Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων

— Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα:

\
\

9018.31

Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες

9018.32

Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές

9018.39

Άλλα

— Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική :
9018.41

li

9018.49

— — Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό
Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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\

Κώδικας

Αριθ. L 198/385

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

9018.50

— Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας

9018.90

— 'Αλλα όργανα και συσκευές

Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονο

90.19

θεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές
συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία :

\
90.20

9019.10

— Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής

9019.20

— Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστι
κές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία

9020.00

Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές
προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος

90.21

•

Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και
επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγ
ματα. 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 αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας :
— Προθέσεις αρθρώσεων και άλλες συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα :

9021.11

9021.19

— — Προθέσεις αρθρώσεων
Άλλα

— Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής :
9021.21

— — Τεχνητά δόντια

I

9021.29

\

9021.30

— Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως

9021.40

— Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα

9021.50

— Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα

9021.90

- Άλλα

\

Άλλα

Συσκευές ακτίνων Χ και 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, οι σωλήνες για ακτίνες Χ και άλλες διατάξεις
παραγωγής ακτίνων Χ, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα
τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία :

90.22

— Συσκευές ακτίνων Χ, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας :
9022.11

9022.19

Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική
— — Για άλλες χρήσεις
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Ε.Σ.

— 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

\
I
\

9022.29

90.23

— — Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική
Για άλλες χρήσεις

902230

— Σωλήνες για ακτίνες Χ

9022.90

— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα

9023.00

Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία
ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις

Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων
μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών

90.24

υλών):

\
I

9024.10

— Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων

9024.80

— Άλλες μηχανές και συσκευές

9024.90

— Μέρη και εξαρτήματα

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμε
τρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της
μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους :

90.25

— Θερμόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα :

\
\
\

9025.11

9025.19

— — Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων
Άλλα

9025.20

— Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα

9025.80

— Άλλα όργανα

9025.90

— Μέρη και εξαρτήματα

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 συσκευές των κλάσεων

90.26

90.14, 90.15, 90.28 ή 90.32 :

•

Il

9026.10

— Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών

9026.20

— Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης

9026.80

— Άλλα όργανα και συσκευές

9026.90

— Μέρη και εξαρτήματα
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Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Όργανο και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα,

90.27

φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του
πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστι
κής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για
φωτογράφιση). Μικροτόμοι :

||

9027.10

— Αναλυτές αερίων ή καπνών

9027.20

— Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης

9027.30

— Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV,ορα
τές, IR)

\\

||

9027.40

— Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση

9027.50

— Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, 1R)

9027.80

— Άλλα όργανα και συσκευές

9027.90

— Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη

90.28

μέτρηση άλλων μετρητών :

I

I

9028.10

— Μετρητές αερίων

9028.20

— Μετρητές υγρών

9028.30

— Μετρητές ηλεκτρισμού

9028.90

— Μέρη και εξαρτήματα

Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του
διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα,

90.29

άλλα από εκείνα των κλάσεων 90.14. ή 90.15. Στροβοσκόπια :
9029.10

— Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί,
βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές

9029.20

— Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια

9029.90

— Μέρη και εξαρτήματα

Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση
ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των
ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, Χ, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού :

90.30

9030.10

— Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού

9030.20

— Καθοδικά ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και καθοδικοί ταλαντογράφοι (παλμογράφοι)

— Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του
ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής :
9030.31

Πολύμετρα

9030.39

Άλλα

9030.40

— Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα,
κερδόμετρα, παραμορφωσίμετρα, ψοφόμετρα)
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Ε.Σ.

— Άλλα όργανα και συσκευές :

Il
||

\\

9030.81
9030.89
9030.90

— — Με διάταξη καταγραφής
Άλλα

— Μέρη και εξαρτήματα

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά

90.31

νονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ):

li
II
\\

\\
||

9031.10

— Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών

9031.20

— Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών

9031.30

— Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)

9031.40

— Άλλα οπτικό όργανα και συσκευές

9031.80

— Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα

9031.90

— Μέρη και εξαρτήματα

Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο :

90.32

li

9032.10

— Θερμοστάτες

9032.20

— Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης)
— Άλλα όργανα και συσκευές:

||

9032.81

9032.89

90.33

— — Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα
Άλλα

9032.90

— Μέρη και εξαρτήματα

9033.00

Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για
μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α) τα γυαλιά ωρολογοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη)·

6) τις αλυσίδες ρολογιών (κλάσεις 71.13 ή 71.17 ανάλογα με την περίπτωση)·

γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματας XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα
παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (κλάση
71.15 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην
κλάση 91.14·
δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (κλάσεις 73.26 ή 84.82 ανάλογα με την περίπτωση)·
ε) τα είδη της κλάσης 84.12 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό·

ζ) τα ρουλεμάν με μπίλιες (κλάση 84.82)·
η) τα είδη του κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν
μηχανισμούς ωρολογοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς
αυτούς (κεφάλαιο 85).
2. Υπάγονται στην κλάση 91.01 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα
μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από
καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνδετικές ή ανασχηματισμένες των κλάσεων 71.01 μέχρι 71.04. Τα
ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα,
κατατάσσονται στην κλάση 91.02.
3 . Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως « μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού», διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση
εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίσει χρονικά
διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστά και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρός τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστά.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 , οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως
μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακρίβειας, κατατάσσονται στο κεφάλαιο
αυτό.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

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 :

91.01

— Ρολόγια του χεριού, με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:

||

9101.11

Με μηχανική απεικόνιση μόνο

9101.12

Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

9101.19

Άλλα
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Ε.Σ.
ι

— 'Αλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο :
9101.21

9101.29

— — Με αυτόματο κούρδισμα
Άλλα
- Άλλα :

I

9101.91
9101.99

— — Με μπαταρία ή συσσωρευτή
Άλλα

Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα
των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης 91.01 :

91.02

— Ρολόγια του χεριού με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο :

Il
li

9102.11

Με μηχανική απεικόνιση μόνο

9102.12

Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

9102.19

Άλλα

— Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο :
9102.21

9102.29

— ρ. Με αυτόματο κούρδισμα
Άλλα

- Άλλα :
9102.91

||

9102.99

— — Με μπαταρία ή συσσωρευτή
Άλλα

Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού :

91.03

91.04

Χ

9103.10

— Με μπαταρία ή συσσωρευτή

9103.90

- Άλλα

9104.00

Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία
ή άλλα οχήματα

Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο
από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού :

91.05

— Ξυπνητήρια :

li

9105.11
9105.19

— — Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό
Άλλα

— Εκκρεμή και ρολόγια τοίχου :

li

9105.21

Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό

9105.29

Άλλα
- Άλλα :

9105.91

Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό
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9105.99

Αριθ. L 198/391

Άλλα

Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο
κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές

91.06

ωρών):

Il
||
li
91.07

9106.10

— Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών

9106.20

— Παρκόμετρα

9106.90

- Άλλα

9107.00

Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανι

σμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα

Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι :

91.08

— Με μπαταρία ή συσσωρευτή :

||
\

9108.11

— — Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης

9108.12

Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

9108.19

Άλλα

9108.20

— Με αυτόματο κούρδισμα
- Άλλα :

9108.91
9108.99

— — Με διάσταση 33,8 ΠΙΠΊ ή λιγότερο
Άλλα

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια
τσέπης ή χεριού :

91.09

— Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό :
9109.11

9109.19

\

9109.90

— — Για ξυπνητήρια
Άλλοι
- Άλλοι

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ
μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί
ωρολογοποιίας :

91.10

— Για ρολόγια τσέπης ή χεριού :

I
\

9110.11

Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών)

9110.12

Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι

9110.19

Ημιτελείς μηχανισμοί

9110.90

- Άλλοι

Αριθ. L 198/392
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||
||
||

Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των κλάσεων 91.01 ή 91.02 και τα μέρη τους :
9111.10

— Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

9111.20

— Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα

9111.80

— Άλλες κάσες (κελύφη)

9111.90

— Μέρη

Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους :

91.12

li
Il
||

9112.10

— Πλαίσια και θαλαμίσκοι από μέταλλο

9112.80

— Άλλα πλαίσια και θαλαμίσκοι

9112.90

— Μέρη

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους :

91.13

||
||
||

9113.10

— Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

9113.20

— Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα

9113.90

- Άλλα

91.14

||
Il
Il
||

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

91.11
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Άλλα υλικά ωρολογοποιίας :
9114.10

— Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή

9114.20

— Πέτρες

9114.30

— Πλάκες

9114.40

— Πλατίνες και γέφυρες

9114.90

- Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV),
και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

6) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές
και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά, ούτε
τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (κεφάλαιο 85 ή 90)·
γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 95.03)·

δ) τα μάκτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καθαρισμό των μουσικών οργάνων (κλάση 96.03)·
ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 97.05 ή 97.06)·

ζ) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται : π.χ. κλάση 39.24, τμήμα XV).

2. Τα δοξάρια, οι μπαγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των κλάσεων 92.02 ή 92.06, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό
ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.
Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της κλάσης 92.09 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή, έστω και αν
παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

Κλάση

Κώδικας

Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα
πλήκτρων :

92.01

\

9201.10

— Πιάνα όρθια

9201.20

— Πιάνα με ουρά

9201.90

- Άλλα

Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες):

92.02

li
\
92.03

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

9202.10

— Με χορδές που προστρίβονται

9202.90

- Άλλα

9203.00

Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοια
όργανα, με κλίμακα πλήκτρων και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες
Ακορντεόν και παρόμοια όργανα. Φυσαρμόνικες στόματος :

92.04
9204.10

— Ακορντεόν και παρόμοια όργανα

9204.20

— Φυσαρμόνικες στόματος

Aρι9. L 198/394

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

\\
li
92.06

Άλλα μουσικό όργανο πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες):
9205.10

— Όργανα με την ονομασία «χάλκινα»

9205.90

- Άλλα

9206.00

Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα
(καστανιέτες), μαράκας ( πι 3Γ3C3S)1
Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγενθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ.
εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν):

92.07

||

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

92.05

20. 7 . 87

9207.10

— Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν

9207.90

- Άλλα

Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα (λατέρνες), μηχανικά ωδικά
πτηνά, μουσικά πριόνια και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του
κεφαλαίου αυτού. Σφυρίχτρες κάθε τύπου, βούκινα και άλλα όργανα κλήσης ή ειδοποίησης

92.08

πνευστά :
9208.10

— Μουσικά κουτιά

9208.90

- Άλλα

Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για
συσκευές μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου :

92.09

||

9209.10

— Μετρονόμοι και διαπασών

9209.20

— Μηχανισμοί μουσικών κουτιών

9209.30

— Αρμονικές χορδές
- Αλλα :

||
||

9209.91

— — Μέρη και εξαρτήματα πιάνων

9209.92

— — Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 92.02

9209.93

— — Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 92.03

9209.94

— — Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 92.07

9209.99

Άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Αριθ. L 198/395

ΤΜΗΜΑ XIX

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα καψούλια και εναύσματα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή αντιχαλαζικούς πυραύλους και άλλα είδη του κεφαλαίου 36·
6) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμ XV), και
τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·
γ) τα άρματα μάχης και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα (κλάση 87.10)·
δ) τις σκοπευτικές διόπτρες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν
είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (κεφάλαιο 90)·
ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοποβολής, τα όπλα ξιφασκίας με κουμπιά και τα όπλα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών
για παιδιά (κεφάλαιο 95)·
ζ) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 97.05 ή 97.06).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 93.06, ο όρος « μέρη» δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της κλάσης 85.26.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

93.01

9301.00

Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίστροφα, πιστόλια και όπλα με λεπίδα

93.02

9302.00

■ Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των κλάσεων 93.03 ή 93.04
Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της πυρίτιδας |π.χ. τουφέκια

93.03

και καραμπίνες κυνηγιού, 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, πυροβόλα για την εκτόξευση σχοινιών]:

\

93.04

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

9303.30

— Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού

9303.90

- Άλλα

9304.00

'Αλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα),
με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 93.07

Aρι9. L 198/396

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κλάσεων 93.01 μέχρι 93.04 :

93.05
9305.10

— Για περίστροφα ή πιστόλια

— Για τουφέκια ή καραμπίνες της κλάσης 93.03 :

\\

9305.21

— — Κάννες λείες

9305.29

Άλλα

9305.90

- Άλλα

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

93.06

των φυσιγγιών :
9306.10

— Φυσίγγια για πιστόλια σφράγισης (κάρφωσης ή σύνδεσης) ή για πιστόλια σφαγείων και τα μέρη τους
— Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία κάννη και τα μέρη τους. Σκάγια για καραμπίνες με πεπιεσμένο
αέρα :

9306.21
9306.29

93.07

— — Φυσίγγια
Άλλα

9306.30

— Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους

9306.90

- Άλλα

9307.00

Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΤΜΗΜΑ XX

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ KATONOMAZONTA Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ.

ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ . ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα στρώματα, προσκεφάλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των κεφαλαίων 39, 40 ή 63 ·
β) τους καθρέπτες που στηρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιστρεφόμενοι) (κλάση 70.09)·
γ) τα είδη του κεφαλαίου 71·

δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα
παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) και τα χρηματοκιβώτια της κλάσης 83.03 ·
ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους
της κλάσης 84.18 . Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 84.52·
ζ) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85 *

η) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των κλάσεων 85.18 (κλάση 85.18), 85.19 μέχρι 85.21 (κλάση 85.22) ή των
κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28 (κλάση 85.29)·
θ) τα είδη της κλάσης 87.14·

ι) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της κλάσης 90.18 καθώς και τα
πτυελοδοχεία για οδοντιατρεία (κλάση 90.18)·
κ) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογοποιίας)·

λ) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 95.03), τα κάθε είδους σφαιριστήρια
και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της κλάσης 95.04, καθώς και τα τραπέζια για παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη
διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γιρλάντες), όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (κλάση 95.05).

2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται
στο δάπεδο.

Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στις κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένα για να κρεμιούνται, να
στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο :
α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία *
β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.

3 . α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03 , όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες
από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται
στα κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία·

β) Τα είδη της κλάσης 94.04, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή έστω και αν
αποτελούν μέρη επίπλων των κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03 .
4. Θεωρούνται ως «προκατασκευές», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 94.06, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε
παραδίνονται με μορφή στοιχείων για επιτόπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χώροι κατοικίας ή εργοταξίου,

γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

Αριθ. L 198/398

Κλάση
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Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλήσης 94.02), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και
τα μέρη τους :

94.01

9401.10

— Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος

9401.20

— Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα

9401.30

— Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος

9401.40

— Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κάμπινγκ) ή κήπου, που μετατρέπονται σε κρεβάτια

9401.50

— Καθίσματα από καλάμι rotin , από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες

— Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο :
9401.61

Παραγεμισμένα

9401.69

Άλλα

— Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο :
9401.71
9401.79

II

Άλλα

9401.80

— Άλλα καθίσματα

9401.90

— Μέρη

Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά
τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για κλινικές χρήσεις, πολυθρόνες οδοντια
τρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάταξη ταυτόχρονα προσανα
τολισμού και ανύψωσης. Μέρη των ειδών αυτών :

94.02

II

— — Παραγεμισμένα

9402.10

— Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους

9402.90

- Άλλα

Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους :

94.03
9403.10

— Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία

9403.20

— Άλλα έπιπλα από μέταλλο

9403.30

— Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία

9403.40

— Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες

9403.50

— Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες

9403.60

— Άλλα έπιπλα από ξύλο

9403.70

— Έπιπλα από πλαστικές ύλες

9403.80

— Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες
ύλες

9403.90

— Μέρη
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/399

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα,
μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι
παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικό με οποιαδήποτε όλη, στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη :

94.04

9404.10

— Σομιέδες

— Στρώματα :

\\

li

9404.21

Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη

9404.29

Από άλλες ύλες

9404.30

— Υπνόσακοι

9404.90

- Άλλα

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδει
κτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που

94.05

δεν κατονομάζονται 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

9405.20

— Λάμπες κομοδίνου, λάμπες γραφείου και λυχνοστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά

9405.30

— Ηλεκτρικές γιρλάντες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα

9405.40

— Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού

9405.50

— Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές

9405.60

— Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη
— Μέρη :

94.06

9405.91

— — Από γυαλί

9405.92

— — Από πλαστικές ύλες

9405.99

Άλλα

9406.00

Προκατασκευές

Αριθ. L 198/400
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :
α)

τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (κλάση 34.06)·

6)

τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της κλάσης 36.04 *

γ)

τα νήματα, μονόινα νήματα, τα κορδονέτα, τις χορδές εντέρων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε ορισμένα
μήκη, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αρμίδια (πετονιά, παραγάδι κλπ.), του κεφαλαίου 39, της κλάσης 42.06 ή του τμήματος XI·

δ)

τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των κλάσεων 42.02, 43.03 ή 43.04·

ε)

τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμφίεσης απο υφαντικές ύλες, των κεφαλαίων 61 ή 62·

ζ)

τις σημαίες και τα σχοινιά των σημαιών από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με
πανιά, του κεφαλαίου 63 ·

η) τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα) του κεφαλαίου 64 και τα ειδικά
καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του κεφαλαίου 65 ·
θ)

τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (κλάση 66.02), καθώς και τα μέρη τους (κλάση 66.03)·

ι)

τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της κλάσης 70.18·

κ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV),
και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

λ)

τις καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη της κλάσης 83.06·

μ) τους ηλεκτροκινητήρες (κλάση 85.01 ), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (κλάση 85.04) και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού
(κλάση 85.26)·

ν)

τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII , με εξαίρεση τα έλκυθρα χιονοδρομιών και τα παρόμοια·

ξ)

τα παιδικά ποδήλατα (κλάση 87.12)·

ο) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πιρόγες (κανό) και οι στενόμακρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες λεμβοδρομιών (σκιφς)
(κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησης αυτών (κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ξύλο)·
π) τα προστατευτικά ματογυάλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (κλάση 90.04)·
ρ)

τις σφυρίχτρες που απομιμούνται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφυρίχτρες (κλάση 92.08)·

σ) τα όπλα και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 93 ·

τ)

υ)

τις ηλεκτρικές γιρλάντες κάθε είδους (κλάση 94.05)·

τους σπάγκους για ρακέτες, τις σκηνές, τα είδη κατασκήνωσης και τα γάντια από κάθε ύλη (δασμολογικό καθεστώς με βάση τη
συστατική ύλη).

2. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλά στολίσματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα
μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες
πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες.

3 . Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1 , τα μερη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για
τα είδη του κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.
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95.01

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

9501.00

Αριθ. L 198/401

Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να συναρμολογούνται από τα παιδιά (π.χ. τρίκυκλα,
σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα). Αμαξάκια για κούκλες
Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις :

95.02
9502.10

— Κούκλες, έστω και ντυμένες
— Μέρη και εξαρτήματα :

9502.91

9502.99

— — Ενδύματα και τα εξαρτήματα τους, υποδήματα και καπέλα
Άλλα

Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι.

95.03

Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους :
9503.10

— Ηλεκτρικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα

9503.20

— Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της διάκρισης 9503.10

9503.30

— Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές

— Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις :
9503.41
9503.49

— — Παραγεμισμένα
Άλλα

9503.50

— Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά

9503.60

— Παιχνίδια αινίγματα (puzzles)

9503.70

— Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε πανοπλίες (panoplies)

9503.80

— Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινητήρα

9503.90

— Άλλα

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

95.04

παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ :
9504.10

— Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεόρασης

9504.20

— Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους

9504.30

— Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος ή μάρκας, με εξαίρεση τα αυτόματα
παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ

9504.40

— Παιγνιόχαρτα (τράπουλες)

9504.90

— Άλλα

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη-μαγείας

95.05

και τα είδη-εκπλήξεις :
9505.10

— Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων

9505.90

— Άλλα

Αριθ. L 198/402

Κλάση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κώδικας

20. 7 . 87

Περιγραφή εμπορευμάτων

E.Σ.

Είδη και υλικό γιο 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. Πισίνες κάθε είδους :

95.06

— Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι :
9506.11

— — Χιονοπέδιλα (σκι)

9506.12

— — Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι

9506.19

Άλλα

— Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κυματοδρομίας (υδατοπλάνα), ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφιγκ) και άλλο
υλικό για τα ναυτικά αθλήματα :
9506.21
9506.29

— — Ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφιγκ)
Άλλα

— Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ :
9506.31

— — Ράβδοι του γκολφ πλήρεις

9506.32

— — Μπάλες

9506.39
9506.40

Άλλα

— Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση
— Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χωρίς σπάγκους :

9506.51
9506.59

— — Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους
Άλλα

— Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης :
9506.61

— — Μπάλες αντισφαίρισης

9506.62

— — Φουσκωτές

9506.69

Άλλα

9506.70

— Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα
πέδιλα
— Άλλα :

9506.91
9506.99

— — Είδη και υλικό για τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό
Άλλα

Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάθε χρήση.
Δολώματα (άλλα από εκείνα των κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη κυνηγίου :

95.07

9507.10

— Ράβδοι αλιείας

9507.20

— Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμιδιού (παράμολα)

9507.30

— Καρούλια για την αλιεία

9507.90

— Άλλα
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9508.00

Αριθ. L 198/403

Περιγραφή εμπορευμάτων

Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη πλανό
διων επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίρκα, θηριοτροφεία και
πλανόδια θέατρα

Αριθ. L 198/404
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ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα μολύβια για το φτιασίδωμα (μακιγιάζ) ή τον καλλωπισμό (κεφάλαιο 33)·
6)

τα είδη του κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων)·

γ)

τις απομιμήσεις κοσμημάτων (κλάση 71.17)·

δ)

τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV)
και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

ε)

τα είδη του κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουταλοπίρουνα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να
λαξευτούν ή να χυτευτούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και αυτά τα μέρη, υπάγονται στις κλάσεις 96.01 ή
96.02·

ζ)

τα είδη του κεφαλαίου 90 [π.χ. σκελετοί ματογυαλιών (κλάση 90.03), γραμμοσύρτες (κλάση 90.17), είδη ψηκτροποιίας των τύπων
που πρόδηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (κλάση 90.18)]·

η) τα είδη του κεφαλαίου 91 [π.χ. κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών
ωρολογοποιίας]·

0)

τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (κεφάλαιο 92)·

ι)

τα είδη του κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων)·

κ)

τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού)·

λ)

τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

μ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).

2. Ως «φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση », σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 96.02, εννοούνται :
α) οι σκληροί σπόροι, οι πυρήνες (κουκούτσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φυτικές ύλες (π.χ. καρύδια κορόζο ή
φοίνικα-ντουμ), για λάξευση·
β) το ήλεκτρο και το σήπιο, φυσικά ή ανασχηματισμένα, καθώς και ο γαγάτης και οι ανάλογες με το γαγάτη ορυκτές ύλες.

3 . Θεωρούνται ως «παρασκευασμένες κεφαλές», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 96.03 , οι μη συναρμολογημένες δέσμες (τούφες) από
τρίχες, φυτικές ίνες ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διαιρεθούν, για την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων
ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η
εξίσωση ή το τρόχισμα των άκρων τους.

4. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15 , εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα
μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματι
σμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό.
Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό τα είδη των κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15 που φέρουν απλές
διακοσμήσεις ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από κοινά μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από
μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες.
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Κλάση

Κώδικας

Αριθ. L 198/405

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλλι, μαργαροκόγχη και

96.01

άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση):

96.02

9601.10

— Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο

9601.90

— Άλλα

9602.00

Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, κατεργασμένες, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές.
Τεχνουργήματα 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 περιλαμβάνονται αλλού.
Ζελατίνη, κατεργασμένη, μη σκληρυμένη, άλλη από εκείνη της κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα
από ζελατίνη μη σκληρυμένη

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 και είδη ψηκτροποιίας. Βύσματα και κύλινδροι για βαφή.
Καθαριστήρες υγρών επιφανειών από καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες :

96.03

9603.10

— Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή χωρίς
λαθή

— 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

9603.29

— — Άλλα

9603.30

— Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών

9603.40

— Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, θερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της
διάκρισης 9603.30). Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα

9603.50

— Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων

9603.90

— Άλλα

96.04

9604.00

Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού

96.05

9605.00

Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το ράψιμο ή το καθάρισμα των υποδημάτων
ή ενδυμάτων

Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σού

96.06

στες. Ημιτελή κουμπιά :
9606.10

— Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους
— Κουμπιά :

9606.21

9606.22
9606.29
9606.30

Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες
— — Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες
Άλλα

— Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κώδικας
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Κλείστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους :

96.07

— Κλείστρα (φερμουάρ):
9607.11

Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα

9607.19

Άλλα

9607.20

— Μέρη

Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα
ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για
αντίγραφα. Μηχανικά μολύθια. Κονδυλοφόροι, -θήκες για μολύθια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα συγκράτη
σης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 96.09 :

96.08

9608.10

— Στυλογράφοι και μολύθια με σφαιρίδιο (μπίλια)

9608.20

— Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες
— Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι :

9608.31

— — Για σχεδίαση με σινική μελάνη

9608.39

— — 'Αλλοι

9608.40

— Μηχανικά μολύθια

9608.50 '

— Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες διακρίσεις

9608.60

— Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύθια με σφαιρίδιο (μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους
— Άλλα :

9608.91

Πένες και μύτες για πένες

9608.99

Άλλα

Μολύθια (άλλα από τα μολύθια της κλάσης 96.08), λεπτές ράθδοι γραφίτου για κοινά και
μηχανικά μολύθια, ράθδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράθδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις,
κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών :

96.09

9609.10

— Μολύθια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα

9609.20

— Λεπτές ράθδοι γραφίτη για μολύθια ή μηχανικά μολύθια

9609.90

— Άλλα

96.10

9610.00

Πλάκες από σχιστόλιθυ και πίνακες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω και με πλαίσιο

96.11

9611.00

Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με ισπανικό κερί, σφραγίδες
αρίθμησης, άλλες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για
την αποτύπωση ετικετών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες
ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες, με σταθερές και μεταβαλλόμενες
ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι

Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, 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 :

96.12

9612.10

— Μελανοταινίες

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

9612.20

Αριθ. L 198/407

— Ταμπόν μελάνης (μελανούρια)

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 :

96.13

9613.10

— Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που δεν" ξαναγεμίζουν

9613.20

— Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν

9613.30

— Αναπτήρες επιτραπέζιοι

9613.80

— Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους

9613.90

— Μέρη

Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και
τσιγάρα, και τα μέρη τους :

96.14

9614.10

— Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα

9614.20

— Πίπες και κεφαλές για πίπες

9614.90

— Άλλα

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

96.15

της κλάσης 85.16, και τα μέρη τους :
— Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη :
9615.11
9615.19

9615.90

— — Από καουτσούκ σκληρυμένο ή από πλαστικές ύλες
Άλλα
— Άλλα

Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το πουδράρι
σμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού :

96.16

9616.10

— Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών

9616.20

— Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού

96.17

9617.00

Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, στα οποία η μόνωση
εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)

96.18

9618.00

Ανδρείκελα και παρόμοια. Αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις για βιτρίνες
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ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΏΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημειώσεις

1 . Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει :

α) τα γραμματόσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί
και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (κεφάλαιο 49)·
6) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις (κλάση 59.07), εκτός αν
μπορούν να καταταγούν στην κλάση 97.06 *
γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (κλάσεις 71.01 μέχρι 71.03).
2. Θεωρούνται ως «πρωτότυπες εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 97.02, τα
δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, μαύρα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι
από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική
μέθοδο.
3 . Δεν υπάγονται στην κλάση 97.03 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (αναπαραγωγή σε σειρές, εκμαγεία και χειροτεχνήματα
κοινά), τα οποία παραμένουν στο κεφάλαιο της συστατικής ύλης.
4. α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1 , 2 και 3 , τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο κεφάλαιο αυτό και σε άλλα
κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό.

6) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην κλάση 97.06 και στις κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05 πρέπει να κατατάσσονται^στις
κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05 .

5 . Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολλάζ) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες,
τις εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι
ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.

Κλάση

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ε.Σ.

Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια
της κλάσης 49.06 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από
συγκόλληση (κολλάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες :

97.01

9701.10

— Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια

9701.90

- Άλλα

97.02

9702.00

Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες

97.03

9703.00

Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη

97.04

9704.00

Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημο,
φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και
ανάλογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε προορίζονται να
μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού
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Κώδικας
Ε.Σ.

Αριθ. L 198/409

Περιγραφή εμπορευμάτων

97.05

9705.00

Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας, ανατομίας ή που
παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον

97.06

9706.00

Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών

